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Samenvatting
Natte verbindingen zijn verbindingen tussen prefab onderdelen, die pas kunnen functioneren nadat het
tijdens de montage toegevoegde beton, voldoende is uitgehard. Droge verbindingen zijn verbindingen die
zeer snel kunnen functioneren doordat langdurige uitharding van beton niet aan de orde is. De
krachtsafdracht en vervormingen van constructies met droge discrete verbindingen komen niet overeen
met constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van natte continue verbindingen. Seide soorten
verbindingen vragen een aangepast constructief ontwerp. Met de Admirant als voorbeeldgebouw omvat
het afstudeerproject een onderzoek naar de gevolgen voor de constructie en zijn gedrag, als gebruik wordt
gemaakt van droge discrete verbindingen. Het onderzoek kan worden verdeeld in twee onderdelen:
Het wijzigen van het constructief ontwerp van de Admirant, waardoor duidelijk wordt wat de
consequenties zijn van het bouwen in prefab beton.
Een onderzoek naar de gevolgen van droge verbindingen in een prefab betonconstructie, waarbij het
accent wordt gelegd op de vervormingen en de krachtsafdracht van het gebouw.
In het onderzoek zijn de volgende belangrijke uitgangspunten gehanteerd:
De schijfwerking van de vloeren wordt gerealiseerd met behulp van een druklaag.
De vloeren overspannen van langsgevel naar langsgevel.
De wanden worden niet doorgestapeld; de vloeren worden centrisch op de wanden opgelegd.
Constructies met natte continue verbindingen {in het rapport benoemd als monoliete constructies) zijn,
op de toegepaste betonsterkteklasse na, gelijk aan ter plaatse gestorte constructies.
Van de bijdrage die de rotatie van de funderingsconstructie levert aan de totale uitbuiging is een
schatting gemaakt; vervolgens is de windbelasting met een factor kiundering vermenigvuldigd.
In het onderzoek zijn de volgende items buiten beschouwing gelaten:
torsie-effecten
kruipeffecten
Om een vergelijk te kunnen maken tussen monoliete constructies en prefab constructie met droge
discrete verbindingen, is een 2-dimensionaal computermodel ontwikkeld in het 'eindige elementen
programma' ESA-Prima Win. Op basis van de resultaten van het computermodel kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
Ten gevolge van de verticale belastingen krijgt de Admirant een horizon tale uitbuiging die niet mag
worden verwaarloosd.
Bij de omzetting van gestort (835) naar prefab met natte continue verbindingen (865) neemt de
doorbuiging aan de top van de Admirant, met 203 af.
Bij de omzetting van gestort (835) naar prefab met droge discrete verbindingen (865), neemt de
doorbuiging aan de top van de Admirant {ten gevolge van de geringere stijfheid van de horizontale
elementen), met maximaal 403 toe.
De aanwezigheid van discrete koppelingen {deuvels) be'invloedt de vervormingen.
De stijfheid van de discrete koppelingen {deuvels) heeft een geringe invloed op de vervormingen.
Voor het realiseren van de deuvelwerking is het {in verband met te hoge schuifspanningen) niet
mogelijk hiervoor de vloerplaten te gebruiken.
De verticale elementen van de Admirant blijven ongescheurd, de horizontale elementen niet.
De vervormingen van de Admirant blijven onder de gestelde maxima, maar de optredende
spanningen in de deuvelverbindingen niet; voor de Admirant is de sterkte-eis maatgevend.
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1.

1. Inleiding

lnleiding

In het voorjaar van 2003 zal worden gestart met de bouw van woontoren de Admirant. De woontoren is
onderdeel van een groter project: 'rond de Admirant'. Het complete project is een ontwikkeling van IBC
Vastgoed en de Nationale Investeringsbank N.V. (N.l.B. Capital Bank). De woontoren zelf heeft nog geen
officiele naarn, maar het is zonder twijfel het meest in het oog springende gebouw van het gehele project.
In het kader van dit afstudeerrapport is besloten deze indrukwekkende woontoren om te dopen tot 'main
building' van het gehele project, genaarnd de Admirant.

1.1 .

Aanleiding

In de ontwerpfase is door Ingenieursbureau Arcadis Eindhoven een constructieopzet uitgewerkt,
uitgaande van:
een in het werk gestorte betonconstructie
dragende betonwanden
plaatselijk dragende gevelwanden
breedplaatvloeren
Eind 2000 is de bouw van de Admirant stilgelegd. Kort daarvoor was Heijmans sarnengegaan met IBC.
Heijmans gebruikte andere kengetallen dan IBC, waardoor het beschikbare budget te klein bleek te zijn.
Vervolgens is door de aannemer, Heijmans IBC Woningbouw B.V., een aantal altematieven onderzocht
op basis van uitvoerbaarheid en bouwtijd. Heijmans IBC Betonbouw heeft daama een altematief
opgesteld in de vorm van:
prefab betonnen wanden
sandwich gevelwanden
massieve voorgespannen prefab vloerplaten
Met dit altematief kan een bouwtijdverkorting worden gerealiseerd van ca. 1 kalenderjaar. Om de
originele constructieopzet zoveel mogelijk te benaderen, heeft Heijmans IBC Betonbouw alle verticale
verbindingen als natte continue verbindingen uitgevoerd.
Adviesburo voor bouwkonstrukties ing. L. Snijders B.V. is verantwoordelijk voor de engineering van alle
prefab betonelementen die in het project worden toegepast. Het toepassen van natte continue
verbindingen is niet echt het principe van prefab betonbouw, maar wordt toch vaak toegepast omdat het
een ter plaatse gestorte constructie benadert. De oorspronkelijke bedoeling van bouwen met prefab beton
is het bouwen zonder extra beton toe te voegen gedurende de montage. Hieruit volgt de vraagstelling: wat
zijn de gevolgen voor de constructie en zijn gedrag als gebruik wordt gemaakt van droge discrete
verbindingen.
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1.2.

1. Inleiding

Doelstelling

De afstudeeropdracht omvat het onderzoek naar de gevolgen van droge discrete verbindingen op een
prefab betonconsbuctie. Deze gevolgen uiten zich in andere stijfheden en een andere schijfwerking,
hetgeen resulteert in een gewijzigde krachtswerking. De omzetting van natte continue verbindingen in
droge discrete verbindingen heeft dus gevolgen voor de vervormingen en de krachtsafdracht van het
gehele gebouw.
Het afstudeerproject dient de vraag te beantwoorden of een gebouw zoals de Admirant te maken is als
prefab gebouw met droge discrete verbindingen. Als het inderdaad mogelijk blijkt te zijn, dan moet het
afstudeerproject leiden tot een aantal rekenregels en randvoorwaarden die bij verwante gebouwen kunnen
warden toegepast. Met deze rekenregels en randvoorwaarden kan dan bij andere gebouwen in een vroeg
stadium warden bekeken welke invloed de droge discrete verbindingen op de consbuctie hebben.
De Admirant dient slechts als voorbeeldgebouw. Voor gebouwen met een dergelijke hoogte is de
snelheid van bouwen erg belangrijk; een kleine verhoging op de bouwsnelheid kan een flinke verkorting
van de bouwtijd opleveren. Hoogbouw is bestemd voor de binnenstad en gaat vaak gepaard met een
minimale bouwplaats, hoge bouwplaatskosten, een overlastgevoelige omgeving en een hoge kraaninzet;
iedereen heeft dus baat bij een zo kort mogelijke bouwtijd. De toepassing van prefab beton met natte
continue verbindingen resulteert, vooral bij hoogbouw, in een hogere bouwsnelheid dan bij een in het
werk gestorte consbuctie. Toepassing van prefab beton met droge verbindingen zal leiden tot een nog
hogere bouwsnelheid, waardoor de bouwtijd nog meer wordt verkort.

1.3.

Opbouw rapport

Allereerst zal aandacht warden geschonken aan het bestaande gebouw. De functies en onderdelen van
het gebouw warden getoetst op geschiktheid voor het bouwen met droge discrete verbindingen.
Vervolgens zal het consbuctieve ontwerp van de Admirant warden herzien, waama het gekozen
stabiliteitssysteem zal warden gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zullen uitvoeringstechnische aspecten, zoals
de inrichting van de bouwplaats en de maximale afmetingen van de bouwelementen, aan bod komen.
Hoofdstuk 4 richt zich op de bouwfysische aspecten; in dit hoofdstuk zal vooral aandacht warden
geschonken aan de geluidsisolatie van de woningscheidende onderdelen. Hoofdstuk 5 bespreekt de
consbuctieve aspecten van de woontoren, vooral op het gebied van brandwerendheid en
voortschrijdende instorting. Vervolgens zal in hoofdstuk 6 een beschouwing warden gegeven van de
algemene krachtswerking. De aandacht zal uitgaan naar de stabiliteit en de modellering. In hoofdstuk 7
warden de dragende onderdelen van de consbuctie die niet bijdragen aan de stabiliteit, zoals kolommen
en balken, getoetst. Hoofdstuk 8 richt zich op de krachtswerking en de vervormingen van de
stabiliteitselementen als deze een monoliete consbuctie representeren; de monoliete consbuctie
representeert in dit rapport een prefab consbuctie met natte continue verbindingen. Hoofdstuk 9 doet
hetzelfde als hoofdstuk 8, maar dan voor een prefab consbuctie met droge discrete verbindingen. Het
rapport wordt in hoofdstuk 10 afgesloten door een samenvatting, een evaluatie en het opsommen van
conclusies en aanbevelingen.
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2 . Herziening ontwerp

2.

Herziening constructief ontwerp

2.1.

lnleiding

In het ontwerpstadium moet al bekend zijn of het gebouw wordt gemaakt van ter plaatse gestort beton of
van prefab beton. De vervormde constructie in figuur 1 gaat uit van een prefab constructie. Door de grote
vervormingen in de verbindingen cq. voegen, is de vervorming van een prefab constructie anders clan de
vervorming van een gestorte constructie; bij slappe verbindingen kan de samenwerking zelfs zo gering
worden dat er sprake is van meerdere zelfstandig vervormde wanden.

tl ~J; 5
voeg

figuur

7: vervorming van een prefab constructie

Doordat prefab constructies anders vervormen clan in het werk gestorte constructies, kunnen de
verhoudingen tussen de vervormingstypen in het gebouw wijzigen. Als bij een ter plaatse gestorte
constructie de buigvervorming superieur is aan de andere vervormingstypen {zie figuur 2), clan hoeft dit
nog niet van toepassing te zijn op de prefab constructie; in de prefab constructie zou de
dwarskrachtvervorming de overhand kunnen krijgen.

verdraaiing fundering

buigvervorming

dwarskrachtvervorming/raamwerkvervorming

figuur 2: vervormingstypen van een bouwwerk

Ten gevolge van de gewijzigde verhoudingen tussen de vervormingstypen zal de samenwerking van deze
verschillende vervormingen eveneens wijzigen. Aan de hand van figuur 3 wordt duidelijk dat gelijktijdig
optredende vervormingstypen kunnen resulteren in onvoorspelbare vervormingen van het gehele gebouw.
Als tijdens het bouwproces wordt besloten <lat een prefab constructie te prefereren is boven een in het
werk gestorte constructie, dan heeft dit ingrijpende gevolgen voor de krachtswerking en de vervormingen
van het gebouw. Ter voorkoming van problemen moet in het ontwerpstadium warden beslist of het
gebouw in het werk wordt gestort, of als prefab constructie wordt utgevoerd.
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2. Herziening ontwerp

=

=

raamwerkvervorming

bu igvervorm i ng

samenwerkend

figuur 3: samenwerking tussen de vervormingstypen

Het constructief ontwerp van de Admirant is gebaseerd op de toepassing van ter plaatse gestort beton.
Om de Admirant uit te voeren als prefab constructie zal het constructief ontwerp opnieuw moeten worden
bekeken en worden herzien.

2.1.1.

Programma van eisen

Ten tijde van de ontwerpfase is een programma van eisen opgesteld. In dit programma van eisen staan
vijf items die voor een nadere beschouwing van het huidige constructief ontwerp van belang zijn:
Een laag is bestemd voor commerciele doeleinden (winkels op begane grond en entresol).
Vier lagen zijn bedoeld voor kantoorfuncties.
Minimaal 23 lagen woningen.
Mogelijkheid tot koppeling van de woningen, zowel horizontaal als verticaal.
Aan de Emmasingel is gelegen: - de in- en uitrit van de parkeergarage.
- een entree met receptie ten behoeve van de kantoren.
- een trap richting de fietsenkelder.
Vrije indeelbaarheid op de kantoorverdiepingen en commerciele niveaus.
De huidige Admirant bevat 27 verdiepingen met woningen. De verticale koppeling van de woningen
wordt niet meegenomen aangezien dit een aanzienlijke verstoring van de vloerschijf oplevert en de
eenheid van de opbouw verstoort. De eis om de woningen horizontaal te koppelen blijft gehandhaafd.

2.1.2.

Situatie

De Admirant is gelegen aan de Emmasingel in het centrum van Eindhoven. Het gebouw staat tussen de
'Bruine Heer' en het 'Philipsfabriekje' en tegenover de 'Witte Dame' . In figuur 4 staat globaal aangegeven
om welk gebied het gaat. Figuur 5 illustreert een plattegrond van de nabije omgeving van de Admirant.
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2. Herziening ontwerp

figuur 4: globale positie van de Admirant

Nieuwe Emmasin el

de Bruine Heer

Emm asin gel

de Witte Dome

figuur 5: directe omgeving van de Admirant

15

~ AFSTUDEEROPDRACHT WOONTOREN DE ADM/RANT

lllilJ T.T.

PIERI K,

2.2.

29 april 2003

2. Herziening ontwerp

Bestaand constructief ontwerp

In het bestaande constructief ontwerp zijn vier delen te onderscheiden:
fundering
kelders (niveaus -2 en -1)
winkels en kantoren (niveaus 0 t/m 4)
woningen (niveaus 5 t/m 31)

2.2.1.

Fundering

De fundering bestaat uit een paalfundering van buisschroefmortelpalen met een diameter van 600 mm.
Ze zijn geconcentreerd onder de wanden en hebben en h.o.h. afstand van ca. 1,2 meter (=2D). Op deze
palen ligt een 2000 mm dikke plaat. Ter plaatse van de liften is de plaatdikte minder; minimale plaatdikte
is 400 mm. De toegepaste betonkwaliteit is 835.

2.2.2.

Kelders

De kelders onder de Admirant fungeren als berging. De kelder van niveau -1 vormt tevens de inrit naar
de parkeergarage die elders onder het complex 'rond de Admirant' is gesitueerd. De constructieve
kelderwanden (alle wanden in figuur 6) hebben een dikte van 400 mm. De vloeren bestaan uit 80 mm
dikke breedplaatvloeren met een 200 mm dikke constructieve opstorting.

figuur 6 : plattegrond kelder, niveau -2
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2.2.3.

2. Herziening ontwezp

Winkels en kantoren

De begane grond herbergt 2 niveaus: niveau 0 en de entresol. Seide niveaus zijn bestemd voor
commerciele doeleinden (winkels). De constructieve wanden (kernwanden, wanden op as 22 en wand op
as P) zijn 400 mm dik. De vloeren bestaan uit breedplaatvloeren (80 mm dik) met een constructieve
opstorting (200 mm). De afwerkvloer is 70 mm dik. De kantoren zijn gehuisvest op de niveaus 1 t/m 4. De
opbouw van de kantoren is gelijk aan die van de commerciele ruimten; de constructieve wanden vormen
echter een uitzondering, deze zijn bij de kantoren 300 mm dik. Voor beide toepassingen is vereist dat de
ruimten zoveel mogelijk vrij indeelbaar moeten zijn*; in figuur 7 is te zien dat aan deze eis niet wordt
voldaan.

kantoren niveau 2
figuur

kantoren niveau 3

7: plattegronden kantoren, niveaus 2 en 3

2.2.4.

Woning en

De niveaus 5 t/m 31 hebben een woonfunctie. Ieder niveau bezit vier appartementen. De constructieve
(woningscheidende) wanden bevinden zich op stramien 22 en stramien P; ze zijn 250 mm dik. De
voorgespannen vloeren zijn massief en hebben een dikte van 240 mm. De afwerklaag op deze vloer is 70
mm dik. Figuur 8 illustreert een standaard woonverdieping.

• zie §2.1.1. Prograrnma van eisen
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figuur 8: plattegrond woningen, niveaus

2.2.5.

2. Herziening ontwerp

5 en hoger

Sta bi Iiteitsbeschouwi ng

De stabiliteit van het bestaande gebouw wordt gewaarborgd door de samenwerking tussen de liftkem
(wanden op de assen 0, Pen 22) en enkele gevel- en binnenwanden (woningscheidende wanden op de
assen 22 en P). Hoe het een en ander precies samenwerkt staat beschreven in bijlage A. Voor het vervolg
van dit afstudeerrapport wordt van bijlage A verder geen gebruik gemaakt aangezien het een constructief
ontwerp betreft die voor een insitu constructie bedoeld is.

2.3.

Nieuw constructief ontwerp

2.3.1.

Notte versus droge verbindingen

Natte verbindingen worden voomamelijk toegepast als continue verbindingen. Bij continue verbindingen
worden de randen van de elementen over hun gehele lengte verbonden. Het oppervlak van de verbinding
is dus erg groot. Door dit grote oppervlak blijven de vervormingen in de verbinding erg klein, zelfs als het
op de bouwplaats toegevoegde beton van mindere kwaliteit is (lagere sterkteklasse).
In de hoogbouw zijn de eisen aan de vervormingen van de verbindingen extra hoog; door het grote
aantal verdiepingen moeten de vervormingen minimaal zijn. Vooral in de hoogbouw vormen deze natte
continue verbindingen juist een probleem, aangezien ze veel beton vragen; het is een arbeidsintensieve
verbinding. Droge verbindingen worden vrijwel altijd uitgevoerd als discrete verbinding; het zijn
plaatselijke verbindingen die nauwelijks beton vragen. Een voordeel van droge verbindingen is dat ze zeer
snel kunnen worden belast. Figuur 9 illustreert het verschil tussen natte en droge verbindingen.
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2. Herziening ontwerp

doorsnede A

-+

geconcentreerde
wapening

+·

-+

vloer

vloer

wand en

wanden

niet-constructieve
voeg

constructieve
natte voeg

doorsnede B
niet-constructieve
natte voeg

'

~·--:r

vloer

vloer

continue
natte verbinding

I

discrete
natte verbinding

(discrete)
droge verbinding'

figuur 9: verschillende typen stabiliteitssystemen

De krachten die bij een natte verbinding door het grote verbindingsoppervlak worden verdeeld, worden
bij een droge verbinding juist geconcentreerd. Hierdoor zijn piekspanningen onvermijdelijk en treden (in
de droge verbinding) grotere vervormingen op clan bij de natte continue verbinding, zelfs bij zeer stijve
materialen. Bijlage B geeft enkele voorbeelden van droge verbindingen.

2.3.2.

Stabiliteitssysteem

Doordat droge verbindingen meer vervormen clan natte verbindingen zal de uitbuiging aan de top, ten
gevolge van windbelasting, toenemen. Deze uitbuiging is veelal een maatgevend criterium. De vergrote
uitbuiging client te worden teruggedrongen door het aanpassen van de 'EI' van de constructie, eventueel
in combinatie met een stijvere funderingsconstructie. De 'E' kan worden verhoogd door het toepassen van
een hogere sterkteklasse. De 'I' wordt vergroot door het stabiliteitssysteem te wijzigen.
Voor hoge gebouwen zijn er verschillende stabiliteitssystemen te onderscheiden:
raamwerkconstructie
kemconstructie
gevelbuisconstructie
megavakwerk
combinaties van bovengenoemde mogelijkheden

' Droge verbindingen zijn vrijwel altijd discreet.
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2. Herziening ontwerp
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figuur 10: verschillende typen stabiliteitssystemen

Van de genoemde systemen is de raamwerkconstructie het minst stijf en daarom ongeschikt voor de
Admirant. Een megavakwerk is ongeschikt voor dit constructief ontwerp en is vanuit architectonisch
oogpunt ongewenst. In het huidige ontwerp is een kemconstructie toegepast in combinatie met enkele
(gevel)wanden. Om de totale constructie een grater traagheidsmoment te geven zullen nog meer wanden
een stabiliteitsfunctie moeten vervullen. De enige beschikbare wanden zijn de gevelwanden. Toepassing
van de gevelwanden resulteert vanzelf in een gevelbuisconstructie (eventueel in combinatie met een kem).

2.3.3.

Stabiliteitselementen versus dragende elementen

Bij toepassing van een gevelbuis vormen de gevels de stabiliteitselementen. Zij warden aangesproken als
het gaat om de opname van de windbelasting. In het gebouw zijn nog we! dragende elementen (zeals
kolommen) aanwezig, maar deze elementen dragen slechts verticale belastingen.
Op de kantoorverdiepingen bevinden zich in het nieuwe constructief ontwerp enkele kolommen in de
plattegrond, waardoor aan de vereiste vrije indeelbaarheid* wordt voldaan (zie figuur 11). Op de
woonverdiepingen kunnen de woningscheidende wanden warden vervangen door een balkkolomstructuur in combinatie met niet-dragende woningscheidende wanden. Deze constructie voldoet aan
de eis om de woningen horizontaal te kunnen koppelen •.

• zie §2.l.l. Programma van eisen
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2. Herziening ontwerp

~

oude opbouw

nieuwe opbouw

figuur 11 : kantoren van niveau 3, met kolommen en dragende wanden

Voor de vloeren van de woonverdieping worden massieve voorgespannen Bestcon60 vloerplaten
gebruikt; dit zijn vloerplaten uit het Bestcon60 bouwsysteem dat ontwikkeld is door IBC Betonbouw. De
vloerplaten kunnen een overspanning halen van ca. 11 meter. In de oude situatie hebben de vloerplaten
een overspanningsrichting loodrecht op as 22; de langsgevels vormen de oplegging (zie figuur 11). In de
nieuwe situatie kan de overspanningsrichting niet alleen gehandhaafd blijven, maar is dit zelfs de meest
gunstige richting. Met name in de onderste niveaus van het gebouw treden de hoogste spanningen in de
langsgevels (as 20, 21, 23 en 24) op. Extreme drukspanningen vormen meestal geen probleem, maar
extreme trekspanningen resulteren in scheurvorming en reduceren zo de stijfheid van de gevelbuis. De
verticale oplegreacties die volgen uit de vloeren zorgen voor extra drukkrachten in de langsgevels,
waardoor de absolute extreme drukspanningen worden verhoogd en de absolute extreme trekspanningen
worden verlaagd.

2.3.4.

Opbouw

Na het voorgaande geeft tabel 1 een resume van de voorlopig toe te passen opbouw. Bijlage C bevat
enkele visualisaties met betrekking tot de opbouw van de woonverdiepingen.

mm
mm
mm
mm
mm
mm

1200
2000
50
B35

mm

280
B35
70
400
B35
2500/2670

280
B35
70
400
B35
3810

280
B35
70
300
B35
4524

240
B35
70
250
B65
2895

tabel 1: voorlopige opbouw
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3.

3. Uitvoeringstechnische aspecten

Uitvoeringstechnische aspecten

De Admirant bevindt zich in het centrum van Eindhoven. Bouwen op een dergelijke lokatie betekent
vaak dat er gebouwd moet worden met een minimale bouwplaats. Tezamen met de bijlagen wordt in dit
hoofdstuk bekeken of deze 'hindemissen' leiden tot beperkingen met betrekking tot de geometrie van de
bouwelementen.

3.1.

lnrichting bouwplaats

In bijlage E is bekeken wat de optimale plaats is voor de torenkraan. Figuur 12 toont de conclusie van
deze bijlage. De beschikbare ruimte tussen de torenkraan en het Philipsfabriekje is, rekening houdend met
de aanwezige begroening, 3 a4 meter.

de Witte Dame

II'

figuur 12: overzicht bouwplaatsinrichting

De bouwelementen zullen aan de achterzijde van de Admirant omhoog worden gehesen (zie gevel X in
figuur 12).
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3.2.

3. Uitvoeringstechnische aspecten

Beperking elementafmetingen

In bijlage F is een spreadsheet ontwikkeld waarin voor een fictief element (zie figuur 13), de uitwijking kan
worden afgelezen bij een bepaalde windkracht op iedere willekeurige hoogte (zie ook tabel 2) . Daamaast
is er een grafiek gemaakt waaruit de beschikbare uitwijkingruimte kan worden bepaald. Deze grafiek staat
in figuur 14 afgebeeld. De uit de spreadsheet afgelezen optredende uitwijking moet altijd minder zijn dan
de uit de grafiek bepaalde beschikbare uitwijkingsruimte.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,50
0,79
0,95
1,07
l, 16
1,24
l,31
1,36
1,41
1,46

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,10
0, 15
0,18
0,20
0,22
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28

0,40
0,28
0,25
0,23
0,21
0,20
0,20
0, 19
0, 19
0, 18

1,2

tabel 2: spreadsheet uit bijlage F

24

2,39
1,87
1,71
1,62
1,56
l,52
1,49
1,46
1,44
1,42

0,96

1,68
1,31
1,20
1, 14
1,10
1,07
1,05
1,03
1,01
1,00

6,3
9,0
10,3
11 ,2
11 ,9
12,5
13,0
13,3
13,7
14,0

0,10
0,15
0,18
0,20
0,22
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28

4
5
5
6
6
6
6
6
6
7

1,2

0,13
0,21
0,25
0,28
0,31
0,33
0,35
0,36
0,37
0,39

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

2,4
3,4
3,7
3,7
3,5
3,2
2,8
2,3
1,8
1,3
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11. 8

1~55

1. 7

0.55

1. 7

0.55

1. 7

0.55

1. 7

0.55

1. 7

n
0
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'tj-

N

OJ
0

figuur 13: aanzicht fictief gevelelement (berekend inclusief buitenblad, kozijnen en beglazing)

diameter
cirkel [m]

15

20

25

gewicht
element [kN]

30

figuur 14: ontwerpgrafiek beschikbare diameter uit bijlage F

3.3.

Maattoleranties

Bij het fabricage- en bouwproces treden maatafwijkingen op. De grootte van deze maatafwijkingen is
afhankelijk van vele factoren, zoals:
de wijze van vervaardigen.
de mal.
het materiaal waarvan een element gemaakt wordt.
de luchtvochtigheid.
Onzorgvuldige maatvoering kan leiden tot passingsproblemen tijdens de montage. Nauwkeurige en
regelmatige maatcontroles werken kostenverhogend, daarom is het gunstiger om de voegdikten zodanig
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3. Uitvoeringstechnische aspecten

aan te passen dat bij minimale controle geen passingsproblemen optreden. In de praktijk wordt door het
kwaliteitssysteem altijd een minimaal aantal controles op de maatvoering verplicht.
Tussen naast elkaar staande prefab elementen bevinden zich de staande/verticale voegen. Aan de dikte
van deze voegen worden geen bijzondere eisen gesteld. Tussen op elkaar rustende elementen bevinden
zich de liggende/horizontale voegen. Deze voegen dienen een minimale dikte te hebben teneinde de
sterkte van de voeg zo groot mogelijk te houden. In bijlage G is de afwijking van de horizontale voegdikte
berekend, opdat alle prefab elementen probleemloos in elkaar passen. Bij deze berekening is uitgegaan
van:
een stelafwijking van ± 10 mm.
maatafwijkingen volgens NEN 2889.
een geadviseerde voegdikte van 25 mm.
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4.

4. Bouwfysische aspecten

Bouwfysische aspecten

Op 1 januari 2003 is het vemieuwde bouwbesluit in werking getreden. De eisen omtrent de
geluidsisolatie zijn in <lit nieuwe bouwbesluit gewijzigd. Voor wat betreft de luchtgeluidsisolatie (1 1u}
leverden de geluidseisen geen problemen op en zijn derhalve ongewijzigd gebleven; de eisen ten aanzien
van de contactgeluidsisolatie (lco) zijn daarentegen aangescherpt. Om voldoende contactgeluidsisolatie te
creeren zullen geluidsisolerende aanpassingen moeten worden getroffen. In de onderstaande tabel staan
deze aanpassingen beschreven.

vloer

280 mm
190 mm
220 mm

nee
ja
ja

binnenwanden staan op de dekvloer
binnenwanden staan op de betonvloer

tabel 3: maatregelen met betrekking tot de verscherpte eisen omtrent contactgeluidsisolatie

De dikte van het totale vloerpakket is in ieder geval toegenomen. Om deze vergrote vloerdikte
probleemloos door te voeren is in het bouwbesluit de 'minimale plafondhoogte' van een verblijfsgebied
verhoogd tot 2,6 meter. Deze laatste eis zal niet worden verwerkt in <lit rapport, omdat het teveel
consequenties met zich meebrengt. Bovendien was het project door de gemeente goedgekeurd voordat
het nieuwe bouwbesluit van kracht werd; hierdoor hoeft de Admirant niet aan het nieuwe bouwbesluit te
voldoen.

4.1.

Vloeren

De Admirant valt in de categorie 'gestapelde woningen'. In bijlage H worden twee mogelijke maatregelen
genoemd om aan de vereiste contactgeluidsisolatie te voldoen:
Verhoging van de vloerdikte tot 280 mm (de vereiste massa bedraagt 800 kg/m 2}.
Aanbrengen van een zwevende dekvloer.
In verband met de maximale draagcapaciteit van de bouwkraan is verhoging van de vloerdikte geen optie.
Om aan de vereiste contactgeluidsisolatie te voldoen zal een zwevende dekvloer moeten worden
aangebracht. Figuur 15 geeft een doorsnede van de toe te passen vloeropbouw.

"'""'=7'"'~-=;~=7'"'"'7il:-=:~~"=7'1~""""'~"""'7'~7'-"7"'~~7"-"=7"'-= - - - - 70 mm onhydriet

- - 0,2 mm PE-folie
30 mm steenwol

240 mm constructievloer

figuur 75: vloeropbouw met zwevende dekvloer
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4.2.

4. Bouwfysische aspecten

Wanden

Uit hoofdstuk 2 en bijlage C volgt dat de woningscheidende wanden niet-dragend zijn. Om deze reden
warden ze in de afbouwfase aangebracht. Figuur 16 toont een aanzicht van een woningscheidende wand.

figuur 76: aanzicht woningscheidende wand, onafgewerkt

De dragende delen van de woningscheidende wand zijn van beton en hebben een dikte van 350 mm. De
niet-dragende delen van de woningscheidende wand (zie metselwerkarcering in figuur 16) bestaan uit
spouwmuren van kalkzandsteen met de dikte-afmetingen: 150 mm - 50 mm - 150 mm. Andere
materialen en elementen zijn natuurlijk ook mogelijk, zoals volledige wanden (beton), verdiepingshoge
elementen (gasbeton) of houtskeletbouwwanden. Figuur 17 illustreert de aansluiting niet-dragende
spouwmuur - balk.

..

·. --"~.+-.<-~----

...

Bestcon 60 vloerplaat
staande voeg
prefab betonbalk: 350 x 350 mm

1-H-H++----- 25 mm steenachtige voegvulling
-++---- -- 150 mm kalkzandsteen
_____,,___.,.___ _ _ 50 mm spouw

--r+--+---,,___.,.'---+-----

150 mm kalkzandsteen

*
figuur 17: aansluiting woningscheidende wand - plafond

De spouwmuur heeft geen dragende functie; om dit te waarborgen moet de balk vrij kunnen vervormen.
De woningscheidende wanden warden in de afbouwfase aangebracht, waardoor de onmiddellijke
doorbuiging reeds is opgetreden. Er moet enige ruimte beschikbaar zijn voor het opvangen van de
bijkomende doorbuiging. Om aan de vereiste geluidsisolatie te kunnen voldoen zal de voeg tussen de
spouwmuur en de balk (zie figuur 17) moeten warden opgevuld met een steenachtig materiaal. De
elasticiteitsmodulus van dit materiaal moet uiteraard zeer laag zijn.
Door het gebruik van verschillende materialen met verschillende uitzettingscoefficienten en verschillend
krimpgedrag, zal in de woningscheidende wanden scheurvorming optreden. De scheurvorming kan aan
het oog warden onttrokken door de woningscheidende wanden aan de buitenzijden (zie * in figuur 17) op
een geschikte manier af te werken. De afwerking kan bestaan uit vomzetwanden, flexibel stucwerk,
behang of gipswanden.
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5.

5. Constructieve aspecten

Constructieve aspecten

Voordat wordt gestart met de stabiliteitsberekeningen en de dimensionering zullen andere constructieve
onderwerpen moeten worden bekeken. Tot deze gegevens behoren de brandwerendheid,
voortschrijdende instorting, de belastingfactoren, de aanwezige belastingen en andere van toepassing
zijnde constanten.

5.1.

Brandwerendheid

lndien wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot bezwijken uit NEN 6700, NEN 6071 en
het bouwbesluit van 01-01-2003, dan mag de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken worden
bepaald met behulp van de tabellen uit NEN 6071.

5.1.1.

Hoofddraagconstructie

Voor woongebouwen waarvan de hoogste verdiepingsvloer op meer dan 13 meter boven het maaiveld
ligt, bestaat voor de hoofddraagconstructie een brandwerendheidseis van 120 minuten. Conform het
nieuwste bouwbesluit is het niet toegestaan deze tijdsduur met 30 minuten te bekorten, als het een
woonfunctie betreft. ·

5.1.2.

Vloeren

De minimale vloerdikte teneinde het spatten van beton te voorkomen, bedraagt: 80 + 3,3 · cr' btTI'd •
Voor 835 levert <lit een minimale dikte van: 80 + 3,3 · (0,6 x 35) = 150 mm. Voor 865 levert <lit een
minimale dikte van : 80 + 3,3 · (0,6 x 65) = 210 mm. In verband met inklemmingsmomenten client roo
tenminste 0,5 3 te bedragen.
De bestaande vloerdikte (zie tabel 1) bedraagt 240 mm (exclusief afwerklaag) . Aan de minimale
vloerdikte wordt voldaan; gebruik van de tabellen uit NEN 6071 is toegestaan.

5.1.3.

Bal ken

De minimale balkbreedte bedraagt: 80 + 3,3 · cr\m·d. Voor 835 is de minimale balkbreedte gelijk aan
150 mm. Voor 865 is de minimale balkbreedte gelijk aan 210 mm. De maximale toegestane hart-op-hart
afstand van de beugels bedraagt 150 mm vanaf de oplegging tot 0,15 x Li .
De balken voldoen aan de eisen die aan het gebruik van de tabellen uit NEN 6071 worden gesteld;
toepassing van deze tabellen is toegestaan.
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5.1.4.

5. Constructieve aspecten

Kolommen

De maximaal toegestane hart-op-hart afstand van de beugels bedraagt 150 mm vanaf de uiteinden tot
0, 15 x 4 . De kolommen moeten aan beide uiteinden buigstijf met de rest van de constructie zijn
verbonden. De maximaal toegestane kolomlengte bedraagt 4,5 meter, de maximaal toegestane slankheid
{L/H) bedraagt 25.
Aan deze eisen zal worden voldaan; gebruik van de tabellen is toegestaan.

5.1.5.

Wanden

De minimale wanddikte bedraagt: 80 + 3,3 · cr'bm;d. Voor 835 bedraagt de minimale wanddikte 150
mm. Voor 865 is dit 210 mm. De maximaal toegestane slankheid {L/H) bedraagt 25.
In de Admirant zijn de volgende slankheden te onderscheiden {zie tabel 1):
woningen
2895/250 = 11,6
kantoren
: 4524/300 = 15,1
kelders en commerciele ruimten : 3810/400 = 9,5
Aan de eisen is voldaan; toepassing van de tabellen uit NEN 6071 is toegestaan.

5.1.6.

Gevelelementen

De tabellen uit NEN 6071 hebben betrekking op platen, wanden, balken en kolommen. Voor
gevelelementen {zie figuur 13) bestaat geen specifieke tabel. Voor de bepaling van de brandwerendheid
bij gevelelementen zal moeten worden bekeken welke tabel het meest geschikt is; hiervoor bestaan 2
mogelijkheden:
1. De gevelelementen worden verdeeld in balken en kolommen.
2. De gevelelementen worden beschouwd als dragende wanden.
Bij een brandwerendheidseis van 120 minuten geldt een minimale kolomdikte van 400 · 400 mm 2 • Voor
de Admirant zou dit betekenen dat de dikte van de gevelelementen moet worden verhoogd van 250 mm
naar 400 mm. Deze verhoging is onacceptabel groot, waardoor mogelijkheid 1 geen goed uitgangspunt
vormt. In de praktijk worden gevelelementen doorgaans beschouwd als dragende wand; de
brandwerendheidseisen van de gevelelementen moeten daarom voldoen aan de tabellen voor dragende
wanden.

5.1.7.

Toepassing tabellen NEN 6071

De wapeningsafstand 'a' wordt gedefinieerd als: De afstand van het zwaartepunt van de te beschouwen
wapening tot het dichtsbijzijnde direct-verhitte oppervlak. In figuur 18 staat de wapeningsafstand
gei1lustreerd. De wapeningsafstand is een maat voor de temperatuurontwikkeling in de wapening. De
wapeningsafstand moet worden betrokken op de wapening die in de krachtsverdeling een rol speelt. Door
verhoogde temperaturen worden de materiaaleigenschappen van beton en {voorspan)staal nadelig
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belnvloedt; de elasticiteitsmodulus en de sterkte nemen voor beide materialen af. Voor voorgespannen
elementen betekent dit dat de voorspanning grotendeels wegvalt.

al • • • • •
figuur 18: visualisatie wapeningsafstand 'a'

Door per brandwerendheidseis een bepaalde minimale wapeningsafstand toe te passen, wordt
verondersteld dat de temperatuursverhoging in de belanghebbende wapening dermate gering is dat de
eerder genoemde verzwakkingen van de materiaaleigenschappen niet optreden. Ditzelfde geldt voor het
beton. Voor de kritieke brandwerendheidseis van 120 minuten gelden de wapeningsafstanden uit tabel 4.

voorspanwapening ( + betonstaal)
lijnvormig

betonstaal
voorspanwapening (+betonstaal)

puntvormig

betonstaal

30
40
40

+ betonstaal

50

+ betonstaal

65
75

betonstaal

l/lx:?: 1,5
l./lx:?: 1,5

breedte

40
45

= 250 mm

1 -zi' di verhit

tabel 4: toe te possen minimale wapeningsafstanden bii een brandwerendheidseis van 120 minuten

5.2.

Voortschrijdende instorting

Voortschrijdende instorting is het verschijnsel waarbij een groot gedeelte van een gebouw (of zelfs het
gehele gebouw) instort als gevolg van het bezwijken van een of enkele constructiedelen. Dit verschijnsel
treedt meestal op tijdens calamiteiten (brand, explosies, trillingen, terroristische aanslagen) of menselijk
falen. In de NEN 6700 wordt hierover het volgende geschreven: 'Bouwconstructies moeten zo zijn
ontworpen, dat het bezwijken van een onderdeel niet tot onevenredig grote schade leidt.' De toelichting
bij dit artikel zegt dat een bouwconstructie een zeker incasseringsvermogen moet hebben.
Voortschrijdende instorting kan worden voorkomen door de volgende twee maatregelen:
De bouwconstructie client zo te worden ontworpen, dat zij niet geheel (of voor een belangrijk dee!) zal
bezwijken als gevolg van verlies van draagvermogen van een enkel constructiedeel.
Men client ervoor te zorgen (in het constructief ontwerp of door preventieve maatregelen), dat
essentiele onderdelen van de draagconstructie niet ten gevolge van een ongeval kunnen worden
uitgeschakeld.
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Uit de eisen van de NEN 6700 kunnen de volgende randvoorwaarden warden opgesteld:
Bij bezwijken van een onderdeel moet de schade beperkt blijven tot het onderdeel zelf en de directe
omgeving; er mag geen kettingreactie ontstaan.
Het draagvermogen van de resterende constructie moet voldoende zijn om de belasting te kunnen
dragen.
De resterende constructie moet stabiel zijn.
Bij de beoordeling op het gevaar van voortschrijdende instorting hoeft alleen naar de
hoofddraagconstructie te worden gekeken •; de hoofddraagconstructie wordt namelijk gedefinieerd door:
'Een dee! van de bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het bezwijken van constructieonderdelen die niet in de directe nabijheid van het bezweken onderdeel zijn gelegen.
Prefab constructies zijn vaak altijd statisch bepaald, waardoor na het wegvallen van een dragend element
geen herverdeling mogelijk is. Gebouwen met een (gedeeltelijke) prefab hoofddraagconstructie dienen dus
extra aandacht te krijgen. Het zal duidelijk zijn dat losse stapelingen van elementen ongeoorloofd zijn. De
constructie moet ten alle tijden een geheel vormen, opdat er een tweede draagweg kan warden gecreeerd.
De figuren 19, 20, 21en22 illustreren de ontstane tweede draagweg als gevolg van het wegvallen van een
dee! van de hoofddraagconstructie. Om een tweede draagweg mogelijk te maken dienen de vloeren en de
wanden voldoende samenhang te vertonen, zodat ze ook bij grote vervormingen een geheel blijven
vormen. Deze samenhang kan op twee manieren warden gewaarborgd:
Middels wapening, dit komt tot uiting in artikel 9.12 van de VBC 1995.
Door wandelementen in verband te stapelen.

I. Wand

t Vlocr

figuur 19: schijfwerking van de wand in combinatie met ophangwapening resulteert in een tweede

draagweg

• De in het gebouw aanwezige vluchtroutes (zoals trappenhuizen) mogen, ondanks dat ze niet per definitie onderdeel
zijn van de hoofddraagconstructie, evenmin gevaar !open met betrekking tot voortschrijdende instorting.
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figuur 20: schiifwerking van de wand creeert een tweede draagweg

figuur 21: de tweede draagweg wordt verzorgt door de tweeziidig opgelegde wand

figuur 22: membraanwerking van de vloer maakt evenwicht bii grote vervormingen

5.3.

Belastingen en belastingfactoren

In bijlage Q is de gewichtsberekening van de Admirant opgenomen. Alie overige uitwendige belastingen,
elementbelastingen en belastingfactoren staan in bijlage X gerapporteerd.
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6. Algemene krachtswerking

Algemene krachtswerking

Met betrekking tot de algemene krachtswerking van de Admirant zal aandacht worden geschonken aan
de stabiliteit van het gebouw en de modellering van de draagconstructie. Middels deze twee items zal een
indruk worden gekregen van de, op constructief gebied, aanwezige knelpunten in het herziene constructief
ontwerp.

6.1.

Stabiliteit

6.1.1.

Maatgevende windrichting

In figuur 23 zijn voor een woonverdieping de stabiliteitselementen omcirkeld die in werking treden bij
wind uit het oosten/westen. Figuur 24 illustreert de wanden die actief zijn bij wind uit het noorden/zuiden.
Bij wind uit het oosten/westen is het traagheidsmoment van de gevelbuis groter {zie bijlage I) , terwijl de
horizontale belasting bij deze windrichting kleiner is. Hieruit mag worden aangenomen dat wind uit het
oosten/westen waarschijnlijk niet maatgevend zal zijn; in het vervolg van dit rapport zal deze windrichting
buiten beschouwing worden gelaten.

rp
I

Ir

figuur 23: woningen niveau 5 en hoge (wind uit het oosten)
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I

figuur 24 : woningen niveau 5 en hoger - wind uit het noorden

Uit bijlage I volgt dat het traagheidsmoment niet op iedere verdieping gelijk is. De windrichting waarin
het gehele gebouw de minste weerstand biedt is daarom niet eenvoudig te bepalen. In het vervolg van het
rapport zal wind uit het noorden als maatgevende windrichting worden beschouwd.

6.1.2.

Overspanningsrichting vloeren

Omdat wind uit het noorden als maatgevende windrichting wordt beschouwd, treden bij deze
windrichting de meest extreme spanningen op. De extreme trekspanningen kunnen leiden tot
scheurvorming. Scheurvorming is ongewenst, niet alleen omdat het vraagt om wapening, maar ook omdat
het de stijfheid van de draagconstructie verlaagt; bij hoge gebouwen zijn de vervormingen altijd het
maatgevende criterium. De elasticiteitsmodulus en het traagheidsmoment van de draagconstructie zijn
hierbij cruciale grootheden.
Door het aanbrengen van een bovenbelasting worden de trekspanningen gereduceerd, waardoor
scheurvorming wordt verminderd. Deze bovenbelasting wordt verkregen door de overspanningsrichting
van de vloeren evenwijdig aan de maatgevende windrichting te kiezen. In figuur 25 is deze
overspanningsrichting ingetekend. Aangezien het niet 1003 zeker is dat de aangenomen windrichting
inderdaad de maatgevende windrichting is, is het mogelijk dat als gevolg van de ontbrekende
bovenbelasting, wind uit het oosten/westen toch maatgevend is geworden.
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I

figuur 25: overspanningsrichting Bestcon60 vloeren

6.1.3.

Torsie

De stabiliteitselementen van de Admirant vonnen geen symmebische gevelbuis. Hierdoor gaat de
resultante van de windbelasting niet door het rotatiecentrum van de stabiliteitsconstructie. Het gevolg is
een torsiemoment die resulteert in een hoekverdraaiing om het rotatiecentrum. In figuur 26 is een
dergelijke vervonning geillustreerd.

- -I

'---'---

----- - -- ---

figuur 26: vervorming van een gebouw met een asymmetrische stabiliteitsconstructie
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Door de hoekverdraaiing ten gevolge van het torsiemoment zijn de horizontale doorbuigingen van alle
stabiliteitselementen niet even groat. De berekening van het gebouw met behulp van 2Drekenprogrammatuur wordt hierdoor afgeraden. Berekening van de hoofddraagconstructie kan nu op
twee manieren:
Met behulp van 3D-programmatuur
Door met behulp van 2D-programmatuur de horizontale doorbuiging en de hoekverdraaiing apart te
berekenen en vervolgens te superponeren.
Als de excentriciteit tussen het rotatiecentrum van de stabiliteitsconstructie en de resultante van de
windbelasting klein genoeg is, kan de optredende hoekverdraaiing warden verwaarloosd. In bijlage I is
beoordeeld of de torsie-effecten kunnen warden verwaarloosd. Voor de woonverdiepingen mogen de
torsie-effecten inderdaad warden verwaarloosd, maar <lit geldt niet voor de lagere niveaus.

6.2.

Modellering

6.2.1.

Ontkoppelingen

In figuur 27 staan de toegepaste stabiliteitselementen van de Admirant. Niet alle gevelelementen doen
mee in het veizorgen van de stabiliteit. Om het model niet te complex te maken, zijn enkele
ontkoppelingen aangebracht.

A

figuur 27: ontkoppelingen op de woonverdiepingen
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De ontkoppelingen zijn (met overeenkomstige index) om de volgende redenen aangebracht:
A. Praktisch en ter bevordering van de eenvoud.
B. Deze ontkoppeling moet het mogelijk maken om het gevelelement bij het trappenhuis te vervangen
door een glazen pui.
C. Dit zijn 'natuurlijke' ontkoppelingen volgend uit het ontwerp (serres en verdiepingshoge).

6.2.2.

Schijf-raamwerkmodel

Het model van de Admirant is gemaakt in ESA-Prima Win, versie 3.30.l 79a. De chronologische
totstandkoming van het schijf-raamwerkmodel staat beschreven in bijlage J. Het uiteindelijke model staat
in de onderstaande figuur ge'i11ustreerd.
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39

l!i

AFSTUDEEROPDRACHT WOONTOREN DE ADM/RANT
T.T. PIERIK, 29 april 2003

6. Algemene krachtswerking

De horizontale lijnen met een # vormen oneindig stijve koppelstaven die de functie van de vloerschijven
schematiseren: het identiek laten vervormen van de stabiliteitselementen (exclusief torsie-effecten). De
gestapelde pendelkolommen representeren de stabiliteitselementen die loodrecht op de windrichting
staan. De streeplijnen vormen fictieve oneindig stijve verbindingen tussen de gestapelde pendelkolommen
en de schijfelementen; deze elementen blijven altijd horizontaal, ongeacht de grootte van de
vervormingen. Ter verduidelijking van het computermodel staan in figuur 29 een tweetal plattegronden
afgebeeld.

KANTOREN NIVEAU 3

WONINGEN NIVEAU 5 EN HOGER

figuur 29: plattegronden corresponderend met het computermodel

6.2.3.

Krachtsafdracht

Door verschillende krommingen (convex versus concaaf) worden de bovengenoemde koppelstaven
(vloerschijven), zowel op druk als op trek belast. In figuur 30 is dit verschijnsel afgebeeld. Voor de
Admirant zijn deze belastingen in figuur 31 uitgezet. De pieken in deze grafiek treden op ter plaatse van de
discontinu"iteiten in het gebouw:
Beeindiging van het gebouw aan de top.
Beeindiging van de serres ter plaatse van de overgang kantoren-woningen.
Aanwezigheid van de kolommen in de gevels op de onderste verdiepingen.
De grafiek is gebaseerd op een ouder model, met een universele wanddikte van 250 mm. In dit oudere
model is geen rekening gehouden met de gestapelde pendelkolommen en de grotere wanddikten onderin
het gebouw. Beide items verhogen vooral de stijfheid van de onderste verdiepingen, waardoor de grafiek
nog grilliger zal verlopen.
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=

=

raamwerkvervorming

buigvervorming

samenwerkend

figuur 30: verschillende krommingen leiden tot gevarieerde belastingen
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staafkracht lkNl

-200
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figuur 31: horizon tale belastingen • = krachten in de koppelstaven (#) bij windbelasting op de gevelwand van as M

' een negatieve waarde staat voor windzuiging
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Door de aanwezigheid van de kolommen op de lagere verdiepingen (in 'wand as N' en in 'wand as 23')
treden zeer grote fluctuaties op in de horizontale belasting (dwarskrachtenfiguur) op de 'gevelwand van as
M'. Bij de andere stabiliteitselementen is deze grote variatie in de belasting eveneens aanwezig. Het
extreem grote verschil tussen de verdeelde windbelasting van de woonverdiepingen en de fluctuerende
belastingen onder in het gebouw tonen aan dat torsie-effecten in de onderste verdiepingen niet
verwaarloosbaar zijn. De prestaties van een 2-dimensionaal rekenprogramma zijn niet voldoende om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de optredende krachtswerking. Toepassing van 3-dimensionale
rekensoftware biedt uitkomst.

6.2.4.

Bouwen met prefab beton of met ter plaatse gestort beton?

Door de eenvoud in de woonverdiepingen en de grote mate van repetitie is het uitermate aantrekkelijk
om de woonverdiepingen te realiseren in prefab beton met droge verbindingen. Voor de
kantoorverdiepingen ligt de keuze voor prefab beton minder voor de hand. De kantoorverdiepingen
'voelen' de fluctuaties die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de 'slappe gevelkolommen' op
de onderste verdiepingen. Grote vervormingen in de onderste lagen van een gebouw hebben een grote
uitwerking op de totale vervormingen aan de top van het gebouw (de horizontale doorbuiging zal
maatgevend zijn}. Toepassing van discrete verbindingen geeft over het algemeen een constructie met een
lagere stijfheid dan wanneer het geheel met continue verbindingen zou zijn uitgevoerd. Het is zelfs de
vraag of bij dergelijke extreme fluctuaties een constructie met continue verbindingen (natte verbindingen)
de stijfheid van een monoliete constructie kan evenaren. Om in de onderste lagen een zo stijf mogelijke
constructie te realiseren is het verstandig om, bij deze extreme variatie in horizontale belastingen, deze
onderste lagen te realiseren in ter plaatse gestort beton. Bovendien is de verdiepingshoogte dermate hoog,
dat prefab elementen niet op een normale manier over de weg zouden kunnen worden vervoerd.
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Dimensionering van de dragende elementen

Voor de woonverdiepingen zijn de dragende elementen gedimensioneerd. De dimensionering beperkt
zich tot het bepalen van de afmetingen eventueel in combinatie met de berekening van Mu en Umax·
Aangezien de wanden tot de stabiliteitsconstructie behoren zijn deze niet gedimensioneerd; de
krachtswerking binnen de wanden ligt nog niet vast, waardoor het bepalen van de wanddikte nog niet
mogelijk is. Voorlopig wordt de geschatte wanddikte van tabel 1 gehandhaafd.

7. 1.

Vloeren

De vloerelementen op de woonverdiepingen zijn voorgespannen Bestcon60 vloerplaten. De standaard
breedte van deze vloerplaten is: 3580 mm (werkende breedte 3600 mm). De maximale overspanning bij
deze breedte is ca. 10,5 meter. De maximale voorspanwapening die in de vloer kan worden aangebracht
heeft een oppervlakte van: 24 strengen met een diameter van 12,9 mm: Aµ= 2400 mm 2 . De benodigde
dikte van de vloerplaten is geschat op 240 mm. Om te controleren of deze dikte voldoet zijn in bijlage K
enkele controleberekeningen gemaakt. Bij deze berekeningen wordt uitgegaan van een tweezijdig vrij
opgelegde vloer. Uit de berekeningen blijkt dat de vloerdikte van 240 mm voldoet.
Figuur 32 toont de horizontale belastingen op de gevelwand van stramien M. Bij een dergelijk grillig
verloop maakt het gebouw veel aanspraak op de schijfwerking van de vloeren. De grote krachten in de
koppelstaven (zie # in figuur 28) kunnen worden geschematiseerd zoals in de onderstaande figuur .

• = positieve staafkrocht uit figuur 32

figuur

32: schiifwerking vloer vs. staafkrachten computermodel

Een dergelijk schema kan alleen worden opgesteld als de koppelstaven tussen de te beschouwen
stabiliteitselementen daadwerkelijk aanwezig zijn in het computermodel. Het is daarom noodzakelijk om
de stabiliteitselementen in volgorde van aanwezigheid aan te brengen: van links naar rechts of van rechts
naar links. Voor de Admirant betekent dit dater twee volgorden mogelijk zijn:
gevelwand as M - kemwand as Q - kemwand as 0 - Gevelwand as N
gevelwand as N - kemwand as 0 - kemwand as Q - Gevelwand as M
In dit rapport zijn deze volgorden niet toegepast, waardoor voor het berekenen van de schijfwerking het
model moet worden gewijzigd. Zolang de schijfwerking niet wordt berekend hoeft het huidige model niet
te worden aangepast.
Bij hoge gebouwen zoals de Admirant, is het gebruikelijk dat de schijfwerking wordt gewaarborgd
middels een druklaag. Het is een veilige methode, maar het verhoogt we! de totale vloerdikte; door de
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7. Dimensionering van de dragende elementen

zwevende dekvloer· kunnen de druklaag en de afwerkvloer niet meer worden geintegreerd. Bovendien
heeft het toepassen van een trekband een negatieve invloed op de inklemming van de vloerelementen in
de gevel. Als het verdwijnen van de inklemmingen acceptabel is zouden enkele woonverdiepingen kunnen
worden voorzien van een trekband. De schijfwerking wordt in dat geval opgenomen door de trekband. De
schuifspanningen, volgend uit de dwarskrachten in de schijf, worden dan opgenomen met behulp van
dwarscontractie in de vloeren eventueel in combinatie met deuvels tussen de vloerelementen.
In bijlage 0 is (ten behoeve van de gewichtsberekening) bepaald dat de vloeren ter plaatse van de gevels
verend zijn ingeklemd; deze inklemming geldt niet voor het eigen gewicht van de vloeren, omdat de
vloeren reeds zijn vervormd ten gevolge van het eigen gewicht op het moment dat de inklemming wordt
gerealiseerd. De verende inklemming reduceert de optredende momenten en doorbuigingen, waardoor
Mu en UmaximaaI niet worden overschreden; de vloeren hoeven niet opnieuw te worden getoetst. Ter plaatse
van de inklemmingen is bovenin de vloer wel extra buigwapening nodig.

7.2.

Balken en consoles

In de toekomst is het mogelijk dat de niet-dragende woningscheidende wanden worden verplaatst of
verwijderd. De vrij hoogte van de bovenzijde van de afwerklaag tot de onderzijde van de balk client 2200
mm te bedragen. Dit levert een maximale balkhoogte van:
verdiepingshoogte
= 2895 mm
vrije hoogte
= -2200 mm
hoogte afwerklaag
= -70 mm
vloerdikte
= -240 mm
voeg tussen balk en vloer =
-25 mm +
beschikbare balkhoogte = 360 mm
(neem 350 mm als praktische maat)
Om te controleren of de balk met een hoogte van 350 mm voldoet, zijn in bijlage L enkele
controleberekeningen gemaakt. Uit deze berekeningen kan worden geconcludeerd dat de aangenomen
balkhoogte geen problemen oplevert, mits de balk tezamen met de vloerplaten een T-balk vormt.

7.3.

Kolommen

De kolommen hebben de vorm van een wandschijf met uitkragende consoles, zie figuur 33 en bijlage C.
In bijlage M is de kolom van niveau 5 gedimensioneerd. Uit deze bijlage blijkt dat een kolom van 350 ·
1500 mm 2 voldoende draagkracht bezit.
- ·~·,.

IL,

~

IL,

~

figuur 33: oonzicht kolom met uitkrogende consoles

• Volgens tabel 3 is voor de Admirant (vloerdikte 240 mm) een zwevende dekvloer niet verplicht. Ter verhoging van
het wooncomfort wordt toch een zwevende dekvloer toegepast.

44

~ AFSTUDEEROPDRACHT WOONTOREN DE ADM/RANT
~ T.T. PIERIK, 29 opril 2003

8.

8. Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructie

Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructies

Voor de bepaling van de krachtswerking van de stabiliteitsconstructie zal het computerrnodel uit
hoofdstuk 6 warden toegepast. Uitgangspunt voor de monoliete constructie ( = prefab beton met natte
continue verbindingen) is <lat de vervorrningen in de natte continue verbindingen te verwaarlozen zijn; het
enige verschil met een in het werk gestorte constructie is slechts de sterkteklasse.

8.1 .

Beperkingen schijf-raamwerkmodel

Het computerrnodel <lat in bijlage J is ontwikkeld bezit enkele tekortkomingen. Sommige tekortkomingen
maken de resultaten derrnate onbetrouwbaar <lat ze eerst moeten warden verdisconteerd, voordat de
analyse een vervolg krijgt. Daamaast is het de vraag in hoeverre de resultaten nauwkeurig zijn; alles blijft
een benadering van de werkelijkheid. Om het onderzoek zo realistisch mogelijk te houden, wordt continu
uitgegaan van het meest waarschijnlijke scenario.

figuur 34 : plattegrond niveau 5

De volgende tekortkomingen kunnen warden onderscheiden:
De stabiliteitswanden: 'wand as M' en 'wand as N' , zijn niet geroteerd. Het computerrnodel suggereert
<lat deze wanden evenwijdig !open aan stramien P; in figuur 34 is echter te zien <lat <lit niet zo is. Voor
'wand as N' bedraagt de hoek slechts 5°, hetgeen te verwaarlozen is. Voor 'wand as M' is de
hoekverdraaiing daarentegen 20°, waardoor 'wand as M' 123 te stijf is. In het vervolg van het
rapport zal deze overschatting warden genegeerd.
Voor de vervorrningen ten gevolge van het eigen gewicht is gebruik gemaakt van de korte-duur
elasticiteitsmodulus E' b· Het is beter om voor deze vervorrningen uit te gaan van de lange-duur
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E'~

8. Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructie

). Voor de vervormingen ten gevolge van windbelastingen is de

l+4q>

toepassing van de korte-duur elasticiteitsmodulus E' b we! juist. Aan de hand van deze toegepaste
elasticiteitsmoduli is onderzocht of er scheurvorming optreedt.
In bijlage I en §6.1.3: 'Torsie', is gebleken dat torsie-effecten (vooral aanwezig onderin het gebouw)
niet mogen worden veIWaarloosd; eigenlijk is een 3D berekening noodzakelijk. Deze tekortkoming
wordt in het vervolg van het rapport genegeerd.
Uit bijlage I volgt dat de richting van de grootste horizontale doorbuiging niet alleen afhankelijk is van
de windbelasting maar ook van het sterk varierende traagheidsmoment van de stabiliteitsconstructie.
Welke richting werkelijk maatgevend is, zal niet worden onderzocht.
Het model is in de huidige hoedanigheid ongeschikt voor het beschrijven van de rotaties in de
fundering. In bijlage N is geconcludeerd dat deze rotaties bij benadering in rekening kunnen worden
gebracht door de windbelasting met 1,15 te vermenigvuldigen.

8.2.

Verticale belastingen

Naast de windbelasting wordt het gebouw ook belast door verticale belastingen (eigen gewicht
constructie, personen, inboedel, etc.). In bijlage 0 is berekend welke oplegreacties bij de vloeren horen.
Vervolgens is in bijlage P gecontroleerd of het inklemmingsmoment daadwerkelijk kan worden geleverd
door de gevelconstructie. In bijlage P is uitgegaan van een windstille situatie. Als wind we! in rekening
wordt gebracht, treden in de gevel extra druk- of trekspanningen op. Door de extra trekspanningen kan de
inklemming op lagere niveaus niet meer worden opgenomen zonder hulp van toegevoegde wapening.
Daamaast is het mogelijk dat de maximaal toelaatbare drukspanning wordt overschreden, waardoor
drukwapening nodig is.
Bijlage Q bevat een serie tabellen en plattegronden. De bijlage wordt beeindigd door een samenvatting
van de gewichtsberekeningen. In deze samenvatting staat aangegeven welke verticale belastingen
daadwerkelijk op het computermodel zijn aangebracht.

8.3.

Berekeningen computermodellen

8.3.1.

Schijf-raamwermodel: complete model

De vervormingen van het computermodel geven pas een goede benadering als ook rekening wordt
gehouden met fysisch en geometrisch niet-lineaire vervormingen. De geometrisch niet-lineaire
vervormingen worden door ESA-Prima Win iteratief berekend. De fysisch niet-lineaire vervormingen kan
ESA-Prima Win niet berekenen, omdat het model verschillende betonsterkteklassen bezit, waardoor de
berekening wordt afgebroken. In bijlage R staat een methode beschreven om bij verschillende
betonsterkteklassen op een snelle manier rekening te houden met fysisch niet-lineaire vervormingen.
In bijlage S zijn de resultaten van het complete computermodel te vinden; in de bijlage wordt
geconcludeerd dat verticaal gerichte trekspanningen niet optreden*, waardoor de fysisch niet-lineaire
' Het niet optreden van verticale trekspanningen wordt veroorzaakt door de bovenbelasting.
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veivormingen gelijk zijn aan de fysisch lineaire veivormingen •. In bijlage S wordt ook geconcludeerd dat
de geometrisch niet-lineaire effecten dermate klein dat ze verwaarloosd kunnen worden. In het veivolg
van het rapport zullen de berekeningen worden beperkt tot lineaire berekeningen. In figuur 35 staat het
veivormde model afgebeeld voor belastingcombinatie 2: bruikbaarheidsgrenstoestand.

UITGANGSPUNTEN
woningen :

sterkteklasse: 865
f'b
= 39,0 N/mm2
fbm
4,3 N/mm 2
Eb
= 38500 N/mm 2
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f'b
fbm

Eb

21,0 N/mm 2
2,8 N/ mm 2
= 31000 N/ mm 2
=

DODO DO
DODO 00
0000 00

ODDO DO

wand
OS

21

wand as M

wand
OS 2 4

wand
OS 20

wand as M

wan d
OS

23

wand as Q

wa°s"~2Q

wand as O

wa°s"~20

l

kolommen t en behoeve van de oonpendelende belosting

figuur 35: 1e orde veNorming complete model voor belastingcombinatie 2: BGT

8.3.2.

Schijf-raamwerkmodel: submode! wand as M

Ter beperking van de modelgrootte is 'wand as M' uit het complete model gelicht, om als submode! te
dienen. De krachten uit de koppelstaven (zie de streeplijn in figuur 35) zijn als exteme belasting in
rekening gebracht. Deze exteme belasting kan echter niet zomaar worden aangebracht, de grootte van de
krachten is namelijk afhankelijk van de veivorming van het gebouw. De krachten zijn verschillen dus per
belastinggeval cq. belastingcombinatie. De simpelste manier voor het aanbrengen van de exteme belasting
is door gebruik te maken van een apart belastinggeval voor zowel de UGT als de BGT.
De exteme belasting kan in twee categorieen worden verdeeld: grenstoestand en geometrische lineariteit.
De onderstaande tabel verduidelijkt de verschillende mogelijkheden waarin de exteme belasting kan
worden ingedeeld. Een '+' betekent dat de exteme kracht in rekening is gebracht via het aangegeven
belastinggeval. Een '-' betekent dat de exteme kracht niet is meegenomen.
• In dit rapport wordt geen rekening gehouden met kruipeffecten.
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BG4
BGS

1,0
1,0

8. Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructie

+
+

1
2

tabel 5: mogelijke indeling externe befasting

De categorie geometrisch niet-lineair (2e orde) wordt geheel buiten beschouwing gelaten. Het verschil
tussen de krachten van een 1e orde of 2e orde berekening blijkt maximaal 53 te zijn. Omdat de
aanpendelende belasting slechts voor het gehele model bekend is en niet per schijf, kan ESA-Prima Win
geen 2e orde berekeningen uitvoeren voor het submode!.

I

Ux
max

[mml
[

71.391

UITGANGSPUNTEN
woningen:
sterktek/asse: 865
f'b
fbm

39,0 N/mm 2
4,3 N/ mm 2
= 38500 N/mm 2
=

Eb
kantoren en lager:
sterktek/asse: 835
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm

Eb

0000
0000
0000
0000

2,8 N/ mm 2
= 31000 N/mm 2

DD
00
00
00

figuur 36: vervorming submode/ wand as M: schijf-raamwerkmodel, voor befastingcombinatie 2: BGT

In de bovenstaande figuur staat het vervormde model afgebeeld voor belastingcombinatie 2:
bruikbaarheidsgrenstoestand. Het verschil met figuur 35 is minimaal, hetgeen een signaal is <lat het
submode! op een correcte manier de vervormingen van het gehele gebouw representeert.
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Schijfmodel I: submode! wand as M

Door het submodel 'wand as M' volledig te modelleren als schijfmodel is het mogelijk geworden om de
optredende scheurvorming overzichtelijk in kaart te brengen.
Het huidige model representeert nog steeds een monoliete constructie. Om het model geschikt te maken
voor een prefab constructie met droge discrete verbindingen, is het verstandig om 'wand as M' compleet
als schijfmodel weer te geven. De vervorming van schijfmodel I benadert de vervorming van het schijfraamwerkmodel. Hoe fijner het toegepaste net, hoe beter de benadering. Uiteindelijk dient de horizontale
doorbuiging te convergeren naar het exacte antwoord. Het feit dat de doorbuiging convergerend toeneemt
bij netverfijning, geeft aan dat het model zich te stijf gedraagt. Dit ongunstige gedrag is in bijlage J
geelimineerd door de elementen loodrecht op de windrichting te modelleren als gestapelde
pendelkolommen·. Figuur 37 toont schijfmodel I in vervormde toestand. Ter controle is in bijlage T een
handberekening gemaakt voor schijfmodel I. De handberekening bevestigt de nauwkeurigheid van het
model.

I

Ux

[mml

mox

[

72.176

UITGANGSPUNTEN
woningen:
sterkteklasse: 865
f'b
=
39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/ mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm

Eb

DODO
DODD
DODO
ODDO

2,8 N/ mm 2
= 31000 N/mm 2

OD
OD
DO
00

figuur 37: ver.torming submode/ wand as M: schijfmodel I, voor belastingcombinatie 2 : BGT

In bijlage S werd al geconcludeerd dat verticaal gerichte trekspanningen niet voorkomen. In bijlage T is
geconcludeerd dat in de balken van 'wand as M' horizontaal gerichte trekspanningen (resulterend in
verticale scheuren) voorkomen.

• Bij de modellering als kolom is de vervorming groter clan bij de modellering als schijf.
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8.3.4.

8. Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructie

Schijfmodel II: submode! wand as M

Aan het huidige model ontbreken de volgende essentiele eigenschappen:
Het model moet zowel monoliete als prefab constructies kunnen representeren.
Voor de balken moet een gereduceerde elasticiteitsmodulus in rekening kunnen warden gebracht.
Daamaast moet het nieuwe schijfmodel aan de volgende voorwaarden • voldoen:
Aan de minimale lichttoetreding moet warden voldaan. Hiervoor mag het raamoppervlak met
maximaal 103 afnemen.
De draagconstructie moet aan de brandwerendheidseisen voldoen.
Naast de bovengenoemde voorwaarden moet de constructie ook voldoen aan de eisen uit de TGB 1990.
De eisen uit de TGB 1990 kunnen warden verdeeld in 2 categorieen: de UGT en de BGT. De huidige
constructie blijkt om enkele plaatsen niet aan de eisen omtrent de UGT te voldoen; de muurdammen
(penanten) in de gevelelementen blijken te bezwijken op stuik. Om de constructie wel te laten voldoen aan
de UGT wordt de muurdambreedte vergroot van 550 naar 800 mm (zie figuur 38). In bijlage W is
geconcludeerd dat de muurdam bij een breedte van 800 mm wel voldoet aan de sterkte-eisen.
Figuur 39 toont de voor dit onderzoek relevante mogelijkheden van schijfmodel II. In deze figuur is de
omzetting van schijfmodel I naar schijfmodel II zichtbaar gemaakt. Ter plaatse van de witte gebieden zijn
geen elementen gedefinieerd. De prefab wanden kunnen warden onderscheiden middels de verschillende
arceringen. De vloeren zijn verticaal gearceerd. De zwarte blokjes in het prefab model vormen de
vloerdeuvels. De vloerdeuvels zijn momentvast verbonden met de omringende constructie en hebben een
afwijkende dikte. Aan de gevelelementen en de vloeren in het model wordt een dikte (loodrecht op het
papier) toegekend van 250 mm, terwijl de dikte van de vloerdeuvels gelijk wordt gesteld aan 490 mm; de
dikte van de vloerdeuvels is gelijkgesteld aan de som van de geveldikte (250 mm) en de hoogte van de
vloerplaten (240 mm). Figuur 38 geeft een isometrie van schijfmodel II.
Schijfmodel II voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. Het model kan zowel monoliete als prefab
constructies representeren. Aan de horizontaal gerichte elementen kunnen andere materiaaleigenschappen
warden toegekend, clan aan de verticaal gerichte elementen. De draagconstructie zal, eventueel in
combinatie met drukwapening, voldoen aan de brandwerendheidseisen. Het raamoppervlak is in
vergelijking met schijfmodel I met slechts 73 afgenomen, hetgeen binnen het gestelde maximum van 103
valt.

werkelijke situatie

gemodelleerde situatie

figuur 38: isometrie van schi;fmodel II

• In de praktijk moeten dergelijke wijzigingen worden kortgesloten met de architect en andere !eden van het bouwteam.
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18450

2180

1700

550

1700

550

1700

550

2700

2320

l 700

550

1700

55

vloeren liggen tussen de wanden

Raamoppervlakte =
17,0 m2 /verdieping

Opbouw schi jfmodel I
18460
1630

1600

800

1600

800

1600

800

2400

2400

1600

800

1600

830

vloeren liggen tussen de wanden

Raamoppervlakte =
15,8 m2 /verdieping

8

Opbouw schijfmodel II (monolitisch/gestort)
18400
1600

1600

800

1600

800

1600

800

2400

2400

1600

800

1600

800

vloeren liggen tussen de wanden
De zwarte blokjes vormen de

vloerdeuvels, dikte

= 490 mm

Raamoppervlakte =
15,8 m2 /verd ieping

Opbouw schijfmodel II (prefab met droge verbindingen)
figuur 39: opbouw woonverdieping: schiifmodel I vs. schiifmodel II
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8.3.5.

8 . Krachtswerking monoliete stabiliteitsconstructie

Resultaten schijfmodel II - monolitisch

Doordat de opbouw van het schijfmodel is gewijzigd zijn de vervormingen ook gewijzigd. Figuur 40 geeft
een indruk van de optredende horizontale doorbuiging voor belastingcombinatie 2. De vervormingen zijn
in vergelijking met figuur 37 met circa 223 afgenomen; <lit heeft een gunstige invloed op de 2e orde factor
en de extreme normaalspanningen.
I Ux
; Q)(

(mm]

[

5 5.951

UITGANGSPUNTEN
woningen :
sterkteklasse: 865
f'h

=

39,0 N/ mm 2

4,3 N/ mm 2

fbm

= 38500 N/ mm 2
2
Eb;bafken = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
Eb

sterkteklasse: 835
=

2,8 N/ mm 2
= 31000 N/ mm 2

Eb

0000
0000
0 000
0000

21 ,0 N/ mm 2

f'b
fbm

00
00
00
00

figuur 40: vervorming submode/ wand as M: schijfmodel II - monolitisch, voor belostingcombinotie 2: BGT

Omdat in de balken scheurvorming optreedt, wordt de elasticiteitsmodulus van de balken verlaagd tot
10000 N/mm 2 • Door de lagere stijfheid van de balken neemt de verplaatsing van de top toe met 303. In
figuur 41 te zien dat de verplaatsing is toegenomen van 55,9 mm naar 73,2 mm. De horizontale
doorbuiging is ten gevolge van de gescheurde balken weer gelijk geworden aan de doorbuiging van het
oorspronkelijke ongescheurde schijf-raamwerkmodel. Door de gelijke verplaatsingen van de top kan
worden aangenomen dat het 2e orde effect nog steeds verwaarloosbaar is. De vorm van de uitbuiging is
bij beide modellen verschillend. Bij schijfmodel II - gescheurd zal de raamwerkvervorming sterker
aanwezig zijn ten opzichte van de buigvervorming (zie figuur 30); de verschillen zullen echter gering zijn,
waardoor de 2e orde factor nauwelijks zal zijn gewijzigd.
In bijlage U is geconcludeerd <lat door de toename van de vervormingen de spanningsverdelingen van
zowel de verticale spanningen als de horizontale spanningen nauwelijks zijn gewijzigd. Voor de grootte van
de spanningen geldt <lit niet. De verticale spanningen zijn bij de gescheurde constructie extremer dan bij
de ongescheurde constructie. De horizontale spanningen zijn daarentegen gelijk gebleven. In bijlage W is
geconcludeerd dat de geschatte elasticiteitsmodulus van 10000 N/mm 2 een goede aanname is.
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I
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[mm)

UITGANGSPUNTEN
woningen:
sterkteklasse: 865
f'b
= 39,0 N/mm 2
fbm
4,3 N/mm 2
Eb
= 38500 N/mm 2
2
Eb;bolken = 10000 N/mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2

DODO
DODO
DODO
DODO

DO
OD
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figuur 41: vervorming submode/ wand as M: schijfmodel II - monolitisch, gescheurd, voor belastingcombinatie 2: BGT

8.3.6.

Overzicht resultaten schijfmodel II - monolitisch

Onderdeel:
Schijf as M 'uitgelicht'
Bestandsnaam : Schrfmodel II - monolitisch, on escheurd

Belastinqqevallen
BGl Eigen gewicht
BG2 Person en
BG3 Wind
BG4 Windreactie UGT
BG5 Windreactie BGT

Belastinqcom binaties
BCl IUGT (=l ,2*BG1 +0,6*BG2+ l ,73*BG3+ l ,O*BG4)
BC2 BGT (=l ,O*BGl +0,4*BG2+ l ,l 5*BG3+ l ,O*BG5)

Vervorm in gen :
BGl
-22,6
BG2
-4,4
BG3
93,4
BG4
-50,9
BG5
-27,3

Vervormingen : Ux

Ux
mm
mm
mm
mm
mm

~
~

BCl I
BC2

80,9 mm
56,0 mm

~
~
~

tabel 6: overzicht resultaten schijfmodel II - monolitisch, ongescheurd
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Schijf as M 'uitgelicht'

Bestandsnaam : Schi"fmodel II - monolitisch, escheurd

Belastinaaevallen
BGl Eigen gewicht
BG2 Person en
BG3 Wind
BG4 Windreactie UGT
BG5 Windreactie BGT

BelastinQcombinaties
BCl IUGT (=l ,2*BG1 +0,6*BG2+ l ,73*BG3+ l ,O*BG4)
BC2 BGT (= l ,O*BGl +0,4*BG2+ l, l 5*BG3 + l ,O*BG5)

Vervormingen:
BGl
-20,7
BG2
-4,2
111,5
BG3
BG4
-61,5
BG5
-33,0

Vervormingen: Ux

Ux
mm
mm
mm
mm
mm

~
~

BCl
BC2

I

l 04,l mm
73,2 mm

~
~
~

tabel 7: overzicht resultaten schiifmodel II - monolitisch, gescheurd

8.3.7.

Resultaten schijfmodel II - gestort

In de praktijk wordt dikwijls aangenomen <lat prefab beton met continue natte verbindingen op een
gelijke manier functioneert als in het werk gestorte constructies. Hierdoor is de toegepaste
berekeningsmethode voor beide bouwmethoden gelijk. Eerdere onderzoeken • hebben echter aangetoond
<lat de invloed op de krachtswerking binnen de stabiliteitselementen afhankelijk is van het type verbinding.
Om de monoliete constructies (=prefab beton met continue natte verbindingen) te kunnen vergelijken
met ter plaatse gestorte constructies is de Admirant ook berekend met een aangepaste sterkteklasse (835).
Figuur 42 illustreert optredende horizontale doorbuigingen voor belastingcombinatie 2. Ten opzichte van
de monoliete constructie van figuur 40 zijn de vervormingen van de ongescheurde constructie met ca.
253 toegenomen. Bij de gescheurde variant zijn de vervormingen toegenomen met ca. 203.

• o.a. rapport 25-88-16, TU Delft, mei 1988 (zie literatuurlijst [XIII]
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~a'

I Ux

[mm]

DODD
DODD
DODD
DODD

DD
DD
DO
DO

ongescheurd

I

s7.117

I

UITGANGSPUNTEN
woningen:
sterkteklasse: 835
f'b
=
21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2
2
Eb;balken = 10000 N/mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2

UITGANGSPUNTEN
woningen:
sterkteklasse: 835
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2
2
Eb;balkan = 31000 N/mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f'b
=
21,0 N/mm 2
hm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2

0000
ODDO
DODD
ODDO

[mm]

DD
DD
DD
DD

gescheurd

figuur 42: veNorming submode/ wand as M: schijfmodel II - gestort, voor belostingcombinotie 2: BGT

8.3.8.

Overzicht resultaten schijfmodel II - gestort

Onderdeel:
escheurd

Belastingcom binaties

Belastin evallen
BG 1 Eigen gewicht
BG2 Personen
BG3 Wind
BG4 Windreactie UGT
BG5 Windreactie BGT

Vervorm in gen:

u.

BGl
BG2
BG3
BG4
BG5

mm
mm
mm
mm
mm

-16,8
-4,0
103,7
-57,l
-30,6

BCl IUGT (=l ,2*BG1+0,6*BG2+1,73*BG3+ l ,O*BG4)
BC2 BGT (= 1,0*BGl +0,4*BG2+ l, l 5*BG3+ l ,O*BG5)

Vervormingen:
f-f--

BCl I
BC2

Ux

101 ,8 mm
70,5 mm

--7
--7

--7
f-f--

tobel 8: overzicht resultoten schijfmodel II - gestort, ongescheurd
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Schijf as M 'uitgelicht'

Bestandsnaam : Schi'fmodel II - estort, escheurd

Belastinqcombinaties
BCl IUGT (=1,2 *BG1 +0,6*BG2+ l ,73*BG3+ l ,O*BG4)
BC2 BGT (= l ,O*BGl +0,4*BG2+ 1, l 5*BG3+ l ,O*BG5)

Belastinaaevallen
BGl Eigen gewicht
BG2 Person en
BG3 Wind
BG4 Windreactie UGT
BG5 Windreactie BGT

Vervormingen :
BGl
-14,5
BG2
-3,7
BG3
120,7
BG4
-66,9
BG5
-35,9

Ux
mm
mm
mm
mm
mm

Vervormingen : Ux
ff-

BCl I
BC2

123,9 mm
87,1 mm

~

ff-

tabel 9: overzicht resultaten schijfmodel II - gestort, gescheurd
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9.

9. Krachtswerking prefab stabiliteitsconstructie

Krachtswerking prefab stabiliteitsconstructie

Schijfmodel II is in staat de Admirant te representeren als prefab constructie (met droge discrete
verbindingen). Om de gevolgen van de omzetting monolitisch - prefab duidelijk in kaart te brengen zal in
dit hoofdstuk de prefab constructie met droge discrete verbindingen in de gescheurde en ongescheurde
toestand worden besproken.

9.1.

Opbouw prefab constructie

Figuur 43 illustreert de opbouw van schijfmodel II als deze een prefab constructie beschrijft. Ter
verduidelijking van deze opbouw staat in figuur 44 een isometrie afgebeeld waarbij de opbouw van
binnenuit wordt bekeken. In de isometrie is duidelijk te zien dat de deuvels die de prefab elementen met
elkaar verbinden, worden gevormd door de vloeren. Ter plaatse van de voeg is het invloedsgebied van de
deuvels vergroot door de dikte van de deuvels te verhogen. Boven de raamsparingen is de vloer niet
gemodelleerd; de balken boven en onder de vloer zijn niet schuifvast met elkaar verbonden.
18400
1600

1600

800

1600

800

1600

800

2400

2400

1600

800

1600

800

30 mm voeg

vloeren liggen tussen de wa nden

De zwarte blakjes vorm en de
vloerdeuvels, dikte = 490 mm

figuur 43: opbouw woonverdieping schijfmodel II - prefab (met droge verbindingen)

werkelijke situatie

gemodelleerde situatie

figuur 44 : isometrie van de prefab constructie
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Resultaten schijfmodel II - prefab

9.2.

Als gevolg van het bouwen in prefab beton zullen de vervorrningen van het gebouw grater warden,
waardoor de 2e orde factor wijzigt. Het vervorrningsgedrag zal eveneens wijzigen; doordat de samenhang
tussen de elementen steeds minder wordt, zal het schijfmodel niet meer als geheel werken, waardoor het
verloop van de krommingen verandert. Ook hierdoor zal de 2e orde factor ongeldig zijn. Omdat het
overige dee! van de Admirant niet meer gemodelleerd is, kan de 2e orde factor niet opnieuw berekend
warden. In bijlage V is onderzocht in hoeverre de resultaten afwijken als gevolg van het toepassen van een
foutieve 2e orde factor. Uit de bijlage volgt dat alle resultaten voor de prefab constructie, overschattingen
zijn van de werkelijke waarden. Alie in dit hoofdstuk afgebeelde resultaten vorrnen dus een overschatting
van de werkelijkheid.

9.2.1.

Ongescheurd

Figuur 45 illustreert de vervorrningen van de prefab constructie in ongescheurde toestand. De
verplaatsing van de top is nagenoeg gelijk aan de verplaatsing van de top van schijfmodel I in gescheurde
toestand en van het schijf-raamwerkmodel in ongescheurde toestand. Hierdoor kan voor schijfmodel II ongescheurd warden geconcludeerd dat de waarde van de 2e orde factor ongeveer gelijk zal zijn aan de
aangenomen waarde; het 2e orde effect is daardoor verwaarloosbaar.

I

Ux

maw:

[mm]

I

75.163

I

UITGANGSPUNTEN
woningen :
sterkteklasse : 865

39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/ mm 2
= 38500 N/ mm 2
Eb
2
Eb;balkon = 10000 N/ mm
2
Eb;doweh = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
sterktekla sse : 835
f'b
=
21 ,0 N/ mm 2
2,8 N/ mm 2
fbm
Eb
= 31000 N/ mm 2
f'b

0000
0000
0000
0000

=

DO
OD
OD
OD

figuur 45: vervorming submode/ wand as M: schijfmodel II - ongescheurd, voor belastingcombinatie 2: BGT
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Door de omzetting monolitisch - prefab zijn de vervormingen met circa 30% toegenomen. De omzetting
heeft tevens geleidt tot een minder samenhangend model. Hierdoor is er minder sprake van een stijve
schijf en meer sprake van een serie 'losstaande' schijven die met elkaar zijn verbonden door slappe
balken •. Door in figuur 46 de schijfmodellen met elkaar te vergelijken, wordt deze stelling bevestigd. In het
geval van een prefab constructie, naderen de optredende verticale spanningen een gemiddelde, terwijl er
bij de monoliete constructie juist extreme waarden voorkomen.

si

-

MPa

25.000
2.800
0.000
- 10.000
-21.000
- 30.000

UITGANGSPUNTEN
MONOL/T/SCH
won in gen :
sterkteklasse: 865
f'b
= 39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/ mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
2
E b;bolken = 38500 N/ mm
2
E b;deuve/, = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
sterkteklasse : 835
f'b
= 21 ,0 N/ mm 2
fbm
2,8 N/ mm 2
2
Eb
= 3 1000 N/ mm
PREFAB
woningen :
sterkteklasse: 865
f' b
=
39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/ mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
2
E b;bolken = 38500 N/ mm
2
E b;deuve/, = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f' b
= 21,0 N/ mm 2
fbm
2,8 N/ mm 2
Eb
= 31000 N/ mm 2

monoliete constructie

prefab constructie

figuur 46: verticale spanningen in schiifmodel II - ongescheurd, voor belastingcombinatie 1: UGT

Naast verticale spanningen treden er ook horizontale spanningen op. In bijlage U is geconcludeerd dat de
horizontale spanningen weinig veranderen door de omzetting van een monoliete constructie naar een
prefab constructie met droge discrete verbindingen. In beide gevallen zijn zowel de spanningsverdelingen
als de grootte van de spanningen, nauwelijks gewijzigd.

• De balken zijn slapper omdat de borstwering van verdieping n, in tegenstelling tot een monoliete constructie, niet
met de vloerbalk van verdieping n-1 is verbonden, waardoor de samenwerking verloren is gegaan.
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9. Krachtswerking prefab stabiliteitsconstructie

Gescheurd

Door aan de horizontaal gerichte elem enten (balken, regels, etc.) een gereduceerde elasticiteitsmodulus
van 10000 N/mm2 in rekening te brengen, wordt een gescheurde constructie gesimuleerd. Figuur 47
illustreert de vervormde structuur van een gescheurde prefab constructie. Vergeleken met schijfmodel II ongescheurd, is de vervorming toegenomen met 60%. In bijlage V is bepaald dat de werkelijke
vervorming minder is. Door figuur 4 7 te vergelijken met figuur 45 wordt duidelijk dat door het in rekening
brengen van scheurvorming, de dwarskrachtvervorming conform figuur 30 terrein wint ten opzichte van
de buigvervorming. In figuur 4 7 is ook te zien dat de stijfheid van de deuvels nauwelijks invloed heeft op
de totale horizontale doorbuiging. Praktisch betekent dit dat het toelaatbaar is om de deuvels te
dimensioneren aan de hand van de sterkte-eisen.

I

Ux

ODDO
DODD
DODD
ODDO

I

Ux [mm]

[ mm ]

UITGANGSPUNTEN

U/TGANGSPUNTEN

woningen:
sterkteklasse: B65
f'b
= 39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/mm 2
Eb
= 38500 N/mm 2
2
Eb;balken = 10000 N/ mm
2
Eb;douv9 /, = 38500 N/mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: B35
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/ mm 2

won in gen:
sterkteklasse: B65
f'b
= 39,0 N/mm 2
fbm
4,3 N/mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
2
Eb;balkon = 10000 N/mm
2
Eb;douvo/, = 10000 N/mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: B35
f'b
= 21,0 N/mm 2
fbm
2,8 N/mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2

DD
OD
DD
DD

prefab met gescheurde balken

DODO
DODO
DODD
DODD

DD
DD
DD
DD

prefab met gescheurde deuvels en balken

figuur 4 7: vervorming submode/ wand as M: sch;;fmodel II - gescheurd, voor belastingcombinatie 2: BGT

Door de verlaagde elasticiteitsmodulus lijken de balken nog slapper te warden. Uit bijlage U blijkt echter
dat de horizontale spanningen tussen de gescheurde en de ongescheurde constructie weinig verschillen.
Door de scheurvorming is de samenhang binnen het stabiliteitselement niet nog verder aangetast.
Hierdoor warden de optredende spanningen extremer bij toenemende vervormingen. In figuur 48 is te
zien dat dit inderdaad het geval is. De verticale spanningen zijn bij de gescheurde prefab constructie grater
dan bij de ongescheurde prefab constructie.
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-siqy

rMPal

25.000
2. 800
0.000
-1 0.000
-21.000
- 30.000

UITGANGSPUNTEN
ONGESCHEURD
woningen:
sterkteklasse : 865
f'b
=
39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
2
E b;bolkon = 38500 N/ mm
2
Eb;douvol• = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
sterkteklasse: 835
f' b
=
21 ,0 N/ mm 2
fbm
2,8 N/ mm 2
Eb

= 31000 N/ mm

2

GESCHEURD
woningen :
ste rkteklasse: 865
f'b
=
39,0 N/ mm 2
fbm
4,3 N/ mm 2
Eb
= 38500 N/ mm 2
2
Eb;bolkon = 10000 N/ mm
2
Eb;douv•I• = 38500 N/ mm
kantoren en lager:
sterkteklasse : 835
f' b
=
21 ,0 N/ mm 2
fbm
2,8 N/ mm 2
Eb
= 31000 N/mm 2

prefab, ongescheurd

prefab, gescheurd

figuur 48: verticole sponningen in schiifmodel II - prefab, voor belostingcombinotie 1: UGT
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9.2.3.
u x;max

=
=

9. Krachtswerking prefab stabiliteitsconstructie

h/500
105000/500
210mm

Onderdeel:
Schijf as M 'uitgelicht'
Bestandsnaam : Schi'fmodel 11 - refab, on escheurd

BelastinQQevallen

BelastinQcom binaties

BGl
BG2
BG3
BG4
BG5

BCl IUGT (= l ,2*BG1 + 0,6 *BG2 + l ,73 *BG3+ l ,O*BG4)
BC2 BGT (= l ,O*BGl + 0,4 *BG2 + l, l 5*BG3 + l ,O*BG5)

Eigen gewicht
Personen
Wind
Windreactie UGT
Windreactie BGT

Vervormingen :

u.

BGl
BG2
BG3
BG4
BG5

mm
mm
mm
mm
mm

-22,5
-4,2
116,2
-62,3
-34 ,5

Vervormingen : U,
~

~

BCl
BC2

I

l 08 ,9 mm
75 ,2 mm

~
~
~

tabel 10: overzicht resu/taten schijfmodel II - prefab, ongescheurd

Onderdeel:

Schijf as M 'uitgelicht'

Bestandsnaam : Schi"fmodel II - refab, escheurd

Belastinqqevallen
BGl

Belastin gcom binaties
BCl IUGT (= l ,2*BG l + 0,6 *BG2 + l ,73 *BG3 + l ,O*BG4)
BC2 BGT (= l ,O* BGl + 0,4 *BG2 + l, l 5 *BG3+ l ,O *BG5)

Eigen gewicht

BG2 Personen
BG3 Wind
BG4 Windreactie UGT
BG5 Windreactie BGT

Vervormingen:

Vervorm ingen:

Ux

Ux

BGl

- 19 ,5 mm

f-

BCl

169,6 mm

~

BG2
BG3

-3,6 mm
165,5 mm

f-

BC2

119 , l mm

~

BG4

-90,8 mm

f-

BG5

-50,7 mm

f-

~

tabel 11 : overzicht resu/taten schijfmodel II - prefab, ongescheurd
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9 .3.

9. Krachtswerking prefab stabiliteitsconstructie

Krachtswerking deuvels

In schijfmodel II - prefab (met droge discrete verbindingen) worden per verdieping vier deuvels
gemodelleerd. Deze deuvels staan afgebeeld in figuur 49. Vanaf niveau 5 wordt de Admirant uitgevoerd in
prefab beton. Uit een vergelijking tussen de deuvelverbindingen blijkt <lat de deuvels van niveau 6 het
zwaarst belast worden. In bijlage U is geconcludeerd <lat deuvel 3 van niveau 6 de maatgevende deuvel is.
voeg

voeg

deuvel l

niveau

5

figuur 49: deuvelnummering voor niveau 6

Aile voorgaande berekeningen zijn gemaakt met een elementennet waarbij als gemiddelde
elementafmeting 400 · 400 mm 2 is toegepast. Voor het bepalen van de krachtswerking in de deuvels is
deze afmeting te grof, omdat de elementen dan groter zijn dan de deuvels zelf. Middels lo kale netverfijning
is de fijnheid van het elementennet in en rondom de deuvels van niveau 7, verhoogd van 400 · 400 mm 2
tot 25 · 25 mm2 • Het elementennet van de deuvels is hierdoor 16 maal zo fijn als de netfijnheid van het
originele model. Met behulp van <lit zeer fijne net kunnen nauwkeurige resultaten van de deuvels
opgevraagd worden.
Doordat de wanddelen aan weerszijden van de deuvels tegengestelde verplaatsingen hebben, worden de
deuvels voomamelijk belast op afschuiving. In bijlage U is voor deuvel 3 een toetsing op dwarskracht
uitgevoerd. Uit de toetsing volgt <lat de doorsnede van de deuvels te kleine afmetingen bezit. Voor het
verhogen van de afmetingen worden drie mogelijke oplossingen aangedragen:
Het invloedsgebied van de deuvels moet worden vergroot; het bepalen van het invloedsgebied zou
eigenlijk op een analytische manier moeten gebeuren met behulp van een apart eindige elementen
model. Deze oplossing is zeer tijdrovend, maar wel nauwkeurig.
De deuvels worden versterkt door een tandverbinding tussen de te verbinden gevelelementen; de
tandverbinding kan alleen worden gemaakt als de muurdammen voldoende breed zijn. Als de
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tandverbinding hoog genoeg is, dan is het wellicht mogelijk om het invloedsgebied van de deuvel weg
te laten in de eindige elementen berekening.
De gevelelementen worden in verband gestapeld; bij deze oplossing functioneren alle horizontale
onderdelen (balken, vloeren en borstweringen) van de constructie als deuvel. Bijkomend voordeel
van deze oplossing is dat het in verband stapelen een gunstige bijdrage levert aan het voorkomen van
voortschrijdende instorting.

9.4.

Wapenen gevelelementen

In bijlage W is de (stek)wapening berekend van het omcirkelde gevelelement in figuur 49. In de
onderstaande figuur is de berekende wapening ingetekend .

•••

BOVENAANZICHT
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VOORAANZICHT

figuur 50: wapeningstekening van het gevelelement op de zesde verdieping
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10. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen

Ter afsluiting van het rapport zullen conclusies worden getrokken. De conclusies warden door een
samenvatting en een evaluatie voorafgegaan. Na de conclusies volgen enkele aanbevelingen waarmee het
afstudeeronderzoek kan warden aangevuld cq. verbeterd.

10.1 .

Samenvatting

Voorgeschiedenis
In de ontwerpfase van de Admirant had lngenieursbureau Arcadis te Eindhoven een constructieopzet
uitgewerkt, waarin werd uitgegaan van een in het werk gestorte betonconstructie. Eind 2000 werd de
bouw van de Admirant ten gevolge van een te klein budget, stopgezet. Vervolgens is op verzoek van
Adviesburo Snijders gestart met een onderzoek naar een altematief op basis van prefab beton.

Probleemstelling
Natte verbindingen zijn verbindingen tussen prefab onderdelen, die pas kunnen functioneren nadat het
tijdens de montage toegevoegde beton, voldoende is uitgehard. Natte verbindingen kunnen zowel discreet
als continu zijn. Droge verbindingen zijn discrete verbindingen die (zeer) snel kunnen functioneren doordat
langdurige uitharding van beton niet aan de orde is; hierbij horen niet alleen gelaste en geboute
verbindingen, maar ook aangegoten stekkenverbindingen waarbij de gietrnortel binnen enkele uren
voldoende sterkte bezit. De onderstaande figuren illustreren het verschil tussen natte continue
verbindingen en droge verbindingen.

gevelelement
niveau n

,.....,..'-+---

--stekwapening
koppelwap ening
trekband

gevele lement
niveau n-1

figuur 51: voorbeeld van een notte continue verbinding
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gevele le ment
nivea u n

gev ele le ment
nivea u n- 1

figuur

52: de bij de Admirant toegepaste droge verbinding

Het toepassen van natte continue verbindingen is niet echt het principe van prefab betonbouw, maar
wordt toch vaak toegepast omdat het een ter plaatse gestorte constructie benadert. De oorspronkelijke
bedoeling van bouwen met prefab beton is het bouwen zonder extra beton toe te voegen gedurende de
montage. Door gebruik te maken van droge verbindingen beperkt het toevoegen van beton zich tot het
aangieten van gaines en het vullen van voegen. Ten gevolge van de droge verbindingen is de samenhang
van de constructie (gedeeltelijk) verloren gegaan. Hieruit volgt de vraagstelling: wat zijn de gevolgen voor
de constructie en zijn gedrag, als gebruik wordt gemaakt van droge verbindingen.
De afstudeeropdracht omvat de volgende onderzoeken:
Het wijzigen van het constructief ontwerp van de Admirant, waardoor duidelijk wordt wat de
consequenties zijn van het bouwen in prefab beton.
Een onderzoek naar de gevolgen van droge verbindingen in een prefab betonconstructie, waarbij het
accent wordt gelegd op de vervormingen en de krachtsafdracht van het gebouw.
In de bovenstaande onderzoeken vormt de Admirant een voorbeeldgebouw.
Uitgangspunten
In het onderzoek zijn de volgende belangrijke uitgangspunten gehanteerd:
De schijfwerking van de vloeren wordt gerealiseerd met behulp van een druklaag.
De vloeren overspannen van langsgevel naar langsgevel.
De wanden warden niet doorgestapeld; de vloeren warden centrisch op de wanden opgelegd, zie
figuur 52.
Constructies met natte continue verbindingen {in het rapport benoemd als monoliete constructies) zijn,
op de toegepaste betonsterkteklasse na, gelijk aan ter plaatse gestorte constructies.
Van de bijdrage die de rotatie van de funderingsconstructie levert aan de totale uitbuiging is een
schatting gemaakt; vervolgens is de windbelasting met een factor kiundering vermenigvuldigd.
In het onderzoek zijn de volgende items buiten beschouwing gelaten:
torsie-effecten
kruipeffecten
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Aanpak
Om een vergelijk te kunnen maken tussen monoliete constructies en prefab constructie met droge
verbindingen, is een 2-dimensionaal computermodel ontwikkeld in het 'eindige elementen programma'
ESA-Prima Win. Het computermodel is in staat om in het werk gestorte constructies, prefab constructies
met natte continue verbindingen en prefab constructies met droge verbindingen te beschrijven. In figuur
53 is de toegepaste modellering zichtbaar gemaakt. Met behulp van het computermodel zijn de extreme
belastingcombinaties doorgerekend, opdat de verkregen resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken
en kunnen worden getoetst aan de TGB 1990.

werkelijke situatie

gemodelleerde situatie

figuur 53: werkelijkheid versus modellering

10.2.

Evaluatie

Met betrekking tot de doelstellingen uit hoofdstuk 1 kan worden geconcludeerd dat de Admirant
uitstekend in prefab beton met droge verbindingen kan worden uitgevoerd, mits gebruik wordt gemaakt
van een gevelbuisconstructie; het gebouw blijft qua vervormingen ruim onder de gestelde eis van U x;top <
210 mm. Om het gehele gebouw aan de sterkte-eisen te laten voldoen, zullen de afmetingen van de
deuvels moeten worden vergroot.
De ontwikkeling van algemene rekenregels is niet goed mogelijk aan de hand van de Admirant; hiervoor
bestaan 2 redenen:
Doordat bij de Admirant de torsie-effecten niet verwaarloosd kunnen worden, is het gebruikte 2D
model ongeschikt. Voor een juiste weergave van de krachtswerking en de vervormingen is een 3D
model nodig.
Doordat op de onderste verdiepingen van de Admirant stabiliteitswanden overgaan in kolommen,
worden de krachtswerking en de vervormingen op een zeer nadelige manier verstoord.
Voor de bepaling van algemeen geldende rekenregels ten behoeve van de bepaling van de stijfheid van
een prefab constructie, zal een vervolgonderzoek moeten worden opgezet waarbij gebruik wordt gemaakt
van een voor dit doel geschikt gebouw. De voor de Admirant geldende conclusies geven voor soortgelijke
gebouwen, slechts een indruk van de verhoudingen tussen een uitvoering als gestorte constructie,
monoliete constructie (prefab met natte continue verbindingen) en prefab constructie met droge
verbindingen.
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Met betrekking tot het in dit rapport beschreven onderzoek, kan worden gezegd dat aan de doelstellingen
is voldaan voor zover dit voor de Admirant mogelijk is gebleken. Toch zijn er enkele verbeterpunten:
Toepassing van een 3D model maakt het mogelijk om een indruk te krijgen van de optredende torsieeffecten. Met name de onderbouw van de Admirant is onderhevig aan deze torsie-effecten.
Toepassing van een 3D model maakt het eveneens mogelijk om de fundering te modelleren.
Hierdoor wordt de hoekverdraaiing van de funderingsplaat op een realistische manier in rekening
gebracht, in plaats van de windbelasting te verhogen met 153.
Toepassing van de submodelling techniek tijdens het modelleringsproces maakte het onmogelijk om
in de submodellen exacte
orde berekeningen uit te voeren; in verband met de onbekende
procentuele verdeling van de windbelasting over de stabiliteitselementen, zijn de berekeningen
gebaseerd op bovengrenswaarden.

ze

10.3.

Conclusies

Ten gevolge van de verticale belastingen krijgt de Admirant een horizontale uitbuiging die niet mag
worden verwaarloosd.
8ij de omzetting van gestort (835) naar prefab met natte continue verbindingen (865) neemt de
doorbuiging aan de top van de Admirant, met 203 af.
8ij de omzetting van gestort (835) naar prefab met droge discrete verbindingen (865), neemt de
doorbuiging aan de top van de Admirant (ten gevolge van de geringere stijfheid van de horizontale
elementen) , met maximaal 403 toe.
De aanwezigheid van discrete koppelingen (deuvels) be'invloedt de vervormingen.
De stijfheid van de discrete koppelingen (deuvels) heeft een geringe invloed op de vervormingen.
Voor het realiseren van de deuvelwerking is het (in verband met te hoge schuifspanningen) niet
mogelijk hiervoor de vloerplaten te gebruiken.
De verticale elementen van de Admirant blijven ongescheurd, de horizontale elementen niet.
De vervormingen van de Admirant blijven onder de gestelde maxima, maar de optredende
spanningen in de deuvelverbindingen niet; voor de Admirant is de sterkte-eis maatgevend.

10.4.

Aanbevelingen

De overspanningsrichting van de vloeren client zo te worden gekozen, dat de stabiliteitselementen met
de grootste trekspanningen, een zo groot mogelijke bovenbelasting krijgen.
Scheurvorming in horizontale elementen client zoveel mogelijk te worden voorkomen. Het
scheurmoment kan worden vergroot door de horizontale elementen te koppelen (tot een
samengestelde doorsnede). Voorspannen van de elementen vormt ook een mogelijkheid.
8ij de Admirant blijkt het niet mogelijk te zijn, de vloeren te gebruiken als deuvels. Om de
lichttoetreding van de woningen zo groot mogelijk te houden, verdient het aanbeveling de prefab
gevelelementen in verband te stapelen.
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